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Lente is hier!♫  

En Lente is mos die perfekte tyd vir vernuwing♫♫♫  Mag 

hierdie lente ook vir jou die begin wees van iets wonderliks, 

iets nuuts saam met die Een wat ALLES nuut maak! 

Deut 11:13-14  “As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, 

stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien 

met hart en siel, sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte 

tyd, lente- en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. 
 

LENTE 

Die lente is vrolik 

Die lente is mooi 

Die lente is wasig in 

bloeisels getooi. 

Die lente is broos 

Die lente is rein 

Die lente in bloei laat die son saggies skyn 

Die lente is vol belofte 

Die lente is vol hoop 

Die lente laat my sommer met ligte tred loop 

Die lente bring vreugde 

Die lente gee lewe 

Die lente inspireer ons om hoër te strewe 

Blare, blomme, bloeisels …. 

Bome en struike is met nuwe lewe oortrek … 

Diere, voëls en bye … 

Is uitgelate en opgewek. 

Die lente sê vir my: 

“Daar is waarlik ‘n God!” 

Hoe kan ek anders as om Hom te loof 

As die hele wêreld bot!! 

~Marianna Simpson~ 
  
 

Wil jy graag iets 
in ons 

koerantjie plaas 
of self iets skryf? 

 

Bydraes vir 
 Sept 2019 moet 

Kerkkantoor voor 
12:00 op  

Ma.,  16/09/19 
bereik asb. 

Openb. 
21 
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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: SEPTEMBER 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 
 

  

 
 
 
 
25/08/19 
Dinamiet Kiedz 
hou saam 
nagmaal in groot- 
kerk. 
 
 
 
 
  

JES. 46:4 "Ook tot in julle ouderdom 
 is Ek die Here, tot in julle grysheid 

 sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal 
julle vashou, julle dra en julle red. 

LIFELINE Jeug 
leer van die 
Wapenrusting van 
God uit  
Ef  6. 
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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: 

 

Anna se Marmelade @ R35 
Canola & Olyfolie @ R85 
Gewone Canola Olie @ R75 
Lappiesboontjies @ R50/kg 
Heuning @ R60 per potjie (400ml)  
Anna se Kleinkoekies @ R25 per pakkie (Milo, Gemmer & Peanut) 
 

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

Ons het ook ‘n GROOOOT verskeidenheid van ander droëvrugte in  
verskillende groottes, bv. Mango, Appelkoos, Aarbei, Songedroogte  
tamatie en vele meer. 
Vrugterolle, grondboontjies en neute te kies en te keur.   
 
Vir pryslys, kontak Kerkkantoor @ 021 853 5991   

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: Vis : ‘n stukkie brood in die pan waarin vis gebak word, sal voorkom 
dat die olie spat. Ontdooi bevrore vis in melk. Die melk gee ‘n lekker vars geur aan die vis  

 

Heerlike vis (bron: http://www.rsg.co.za/resepte)

Viskriklike lekker dis (Vis met sous) 
Bestanddele 
4 porsies wit vis 
125 g maaskaas 
50 g fetakaas, gekrummel 
1 teelepel visspesery 
swartpeper 
handvol peitersielie, gekap 
1 rooi soetrissie, fyngekap 
1 rooi ui, fyngekap 

 

Metode 
Plaas die visporsies op 'n bakplaat. 
Meng die maaskaas, feta, visspesery, peper en 
pietersielie. 
Bedek die vis daarmee. 
Meng die ui en soetrissie, en strooi dit oor die vis. 
Bak teen 180 grade vir 20 tot 30 minute. 
As daar soetrissie en ui oor is, meng dit met gaar 
koeskoes, en bedien dit saam met die vis. 
 
Kaap-Maleise Masala-vis 
Bestanddele 
1 stokvis of snoek  

 

Marinade 
2 teelepels vismasala 
½ teelepel rooipeper (cayenne pepper) 
½ teelepel komyn 
1 teelepel sout 
sap van 1 suurlemoen 
1 teelepel olyfolie of visolie 

 

Metode 
Meng die 
marinadebestanddele 
goed. 
Laat die vis plat lê in 
die mengsel vir 15 tot 
30 minute. 
Bak in 'n pan met warm olie. 

Vinnige vis- en tamatiekasserol 
Bestanddele 
750 g patats, in eweredige stukke gesny van 2 – 3 
cm 
15 ml olyfolie 
10 ml vars origanum, fyngekap 
4 mediumgrootte stokvisfilette 
300 g kersietamaties 
sout en peper 
1 suurlemoen, in skywe gesny (met skil) 
 

Metode 
Voorverhit die oond tot 200°C. 
Voeg die patats, olyfolie en origanum in ‘n 
oondbak, en meng deeglik om dit met olie te bedek. 
Rooster in die oond vir ongeveer 30 minute, en 
draai dit deurgaans tot dit goudbruin en sag is. 
Plaas die vis en kersietamaties in die oondbak 
saam met die patats, en geur met sout en peper. 
Druk die suurlemoenskywe saam om van die sap 
bo-oor die vis te drup. 
Plaas die suurlemoenskywe saam in die oondbak. 
Sit die gereg terug in die oond, en bak vir ongeveer 
10 minute totdat die vis ferm en gaar is.  
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
 

VOLG JY DIE RESEP?? ~ geskryf deur Jonanda Burger ~ 
 
Ek het twee belydenisse wat ek wil maak vandag.  
Nr 1: Ek absoluut love love love wortelkoek! My gunsteling! As ek kon, sou ek dit elke 
oggend sommer vir ontbyt verslind en probeer wegkom met die idee dat dit báie gesond is 
as gevolg van die neute en natuurlik die wortels!😁  
Nr 2: Ek haat dit om ‘n resep te volg. Nodeloos om te sê dat ek nie meer self probeer om 
wortelkoek te bak nie want dit flop telke male. 
 
Die geheim van enige lekker koek is om die resep te volg. Soms is dit bietjie harde werk 
maar die uitkoms is elke keer (glo my, ELKE keer) die moeite werd. 
 
Dit is net so met die huwelik! Dit maak my so 
hartseer om te sien hoeveel huwelike word 
vernietig omdat mense dink as die ja-woord 
gegee is, is die werk gedoen en nou gaan my 
huwelik fantasties wees. Wel, nee!  
Enige iets wat die moeite werd is vat werk en 
moet mens sekere dinge byvoeg (soos die 
eiers, melk, wortels ens.) sodat dit fantasties 
kan wees. 
 
Dieselfde geld om ‘n maraton te gaan 
hardloop. Ek staan nie net een dag op en 
gaan doen dit nie. Nee, ek sit harde werk in, 
offer sekere dinge op, maar die uitkoms is so 
belowend. As jy ‘n belowende, fantastiese en 
lekker huwelik wil hê moet jy sekere dinge 
doen sodat jy die ongelooflike lekkerte en 
bederf, wat God daarmee bedoel het, kan 
geniet! 
 
Resep vir ‘n goeie huwelik:  
70 x 7 ~ Vergewe mekaar volkome en aanhoudend  
1 x per dag ~ Bid saam 
1 x per dag ~ Ontdek saam die Bybel en God se waarhede (hoe nader ons aan God groei 
hoe nader groei ons na mekaar) 
2 x per maand (ten minste) ~ Date night  
24/7 ~ Lag saam  
86400 sekondes per dag ~ Sien mekaar deur God se oë 
1 x per dag ~ Bou mekaar op 
1440 minute per dag ~ Hoor wat jou maat sê  
365 per jaar ~ Leer jou maat beter ken 
Gereeld ~ Begin ‘n saam 'n stokpertjie of deel belangstellings 
Baie gereeld ~ Maak liefde 
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JOHANNES 20:25 & 27 
25 Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir 
hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die 

merke van die spykers  steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo 
nie.” 27 Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en 
bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, 

maar wees gelowig.”
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GEBEDSAKSIE VIR SEPTEMBER 2019 
 
GEBEDSONDERWERP: GEMEENSKAP 
 
Hennie Symington (uit vers-‘n-dag) 
 
Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook 
vir die wat deur hulle woorde tot geloof in 
my sal kom. Johannes 17:20  
 
ŉ Christengemeenskap wat nie gereeld 
vir ander en vir mekaar intree in gebed 
nie, kan nie floreer nie, want in die een 
wat vergifnis ontvang het, sien ons die 
een vir wie Christus gesterf het raak. 
Dietrich Bonhoeffer, die bekende Duiste 
teoloog stel dit so: "As ons hierdie 
geloofswaarheid ontken, is daar geen 
sprake van versoening nie."  
 
As Christene, kan ons nie genoeg bid vir 
die wêreld waarin ons woon nie. Om vir 
ander te bid is nie vreemd vir Christene 
nie. Trouens, ons kindergebedjies het 
hoofsaaklik bestaan uit: "En Jesus, 
bewaar my mamma en my pappa, en my 
ouma en my oupa en my maatjies by die 
skool"en so meer, en later van tyd, soos 
wat ons ouer word, het ons geleer om te 
bid vir die leiers van ons land, die 
minderbevoorregtes in ons gemeenskap 
en soms vir oorlog of onrus om op te hou. 
 
Een van die roerendste versoenings-
gebede in die Bybel is seker die van 
Moses waar hy by Tabera intree vir die 
kinders van Israel (Numeri 11:1-3). Die 
naam van die plek beteken “om deur vuur 
verteer te word”. As dit nie was vir Moses 
se versoeningsgebed nie, sou Israel deur 
die vlam van God se oordeel oor ŉ volk 
wat voortdurend gekla het, verteer 
gewees het. 
In hierdie episode van die geskiedenis 
gee Moses ŉ vooruitskouing op die “een 

Middelaar tussen God en mens, die mens 
Jesus Christus”(1 Timoteus 2:5). 
 
Hoe verander gebed vir ander ons as 
gelowiges? 
 
Gebede vir ander baat nie slegs die party 
vir wie daar gebid word nie; dit help ook 
die een wat die gebed doen om sy of haar 
gedagtes weg te keer van die self en om 
op ander se behoeftes te fokus. 
 
Wat van jou gebedslewe? Het jy al ooit 
gebid vir die een met wie jy kwaaivriende 
is? Indien wel, wat was die uitkoms van 
jou gebed? Het dit jou siening van die 
persoon verander? Ondersoek jy gereeld 
jou eie motiewe of optrede met betrekking 
tot ander? Deursoek jou hart en wees 
eerlik met jouself. 
 
GEBED:  
Here, my gebed is meermale gerig op my 
en dit wat my raak. Hoe klein van ons 
Here, om slegs in terme van ons eie 
behoeftes te dink, en hoe groot is u 
genade wat liefde en genade aan almal 
bied. Amen 
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Gebedsbrief 6-2019  |  Makwe Mission 
Skoolsake 
Ons wag steeds vir 
toestemming om te kan 
begin bou aan die skool.  
Ons het begin om die 
onderwysers-huis te bou.  
Dit word met pale gebou 
en daarvoor is nie nodig 
om toestemming te kry nie.  
Die plan is om die huis op 
die tradisionele manier te 

bou en dan met sement af te pleister, wat hom 'n 
baie lang leeftyd sal gee.  Daar word dan ook 'n 
rand stene rondom die onderkant van die huis 
gebou.  Dit verhoed dat die reënwater by die 
pale uitkom.  Dit is gewoonlik op die plek waar 
die pale in die grond ingaan en waar water 
daarmee in aanraking kom, wat die pale 
gewoonlik afvrot. 
Die pale vir die bou van die huis moes eers 
voorberei word.  Daar is 120 groot, dik pale.  Dit 
is vir die bou van die "mure".  Dan is daar 20 
bondels van 20 stokke, wat vir die vasmaak van 
die groot pale gebruik word. 
Al die pale word eers netjies gemaak voordat 
daar begin word met die bou.  

Daar word dan 
begin met die 
uitmeet van die 
huis se buite 
mure,  die deure 
se posisie en ook 
die gang aan die 
binnekant van die 
huis.  Die huis het 
drie kamers en 'n 

sit vertrek.  Die kombuis word buite gebou en so 
ook die badkamer.  Die een kamer sal 'n deur hê 
wat uitgaan na die badkamer.  Wat nou in die 
tussentyd verander het en die badkamer is weg 
van die huis af gebou. 
 
Dit is soos die 
huis op 
Saterdag-
oggend, 3 
Augustus 
gelyk het.  
Die pale word 
net korter 
gesny waar 

die vensters kom.  Die vensters word later 
ingesit.  
Ons het ook Maandagoggend, 5 Augustus weer 
'n vergadering met die ouers gehad voordat die 
nuwe skooldag en -week begin het.  Ons moet 
die ouers inlig hoe dit by die skool gaan.  Ons 
moet hulle ook vra om ons te help en ons hande 
sterker te maak om hulle kinders te help.  
Tydens die vergadering het ons weer gevra dat 
die ouers met hulle kinders sal praat om minder 
ontwrigtend in die klas te wees, ook om te 
onthou om brandhout te bring Maandae, kinders 
moet hulle uniforms elke dag aantrek en ook dat 
die kinders nie op die skool se mure moet skryf 
nie.  Ons sal die ouers nader roep om dit in die 
toekoms te kom skoon maak. 
Daar het ongelukkig net omtrent die helfte van 
die ouers opgedaag, maar die span beoog om 
oor die volgende weke die ouers by hulle huise 
te besoek en te hoor hoe hulle oor die skool voel.  
En ook voel oor wat hulle kinders daar leer.   Die 
eerste ses ouers wat Woensdag besoek is, was 
almal positief.  Tog wonderlik dat die ouers wie 
se kinders die meeste ontwrigting veroorsaak, 
voel dat hulle darem bietjie meer kan leer by die 
skool.  
Ons het die "village chief" gevra om die 

vergadering by te woon.  Hy het met die ouers 
gedeel oor watter voorreg hulle kinders het om 
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iets te kan leer op hierdie ouderdom reeds.  Hy 
het ook gevra dat hulle hulle kinders gereeld sal 
motiveer om skool by te woon.  Hy het aan hulle 
genoem dat ouers op ander plekke baie 
swaarkry om hulle kinders te laat leer en dat dit 
vir hulle 'n groot voorreg is om dit te kry vir die 
eenmalige, klein bydrae van die aankoop van die 
uniform en 3 stukke brandhout elke Maandag.  
Bid saam vir die toestemming vir die bou van die 
skool.  Ons wil regtig probeer klaarmaak voor die 
end van die jaar.  Bid vir die bou van die 
onderwysers-huis. 
Wees dankbaar saam met ons vir die fondse wat 
ons ontvang het vir die bouprojekte.  Dankie ook 
vir elkeen van julle wat sonder ophou bid vir 
hierdie kinders en die onderwysers.  
Span besoek ouers en getuienisse daarna 
  
Woensdae wanneer daar deur die dorp gestap 
word, is die ouers van die kinders nou prioriteit 
om besoek te word.  Ons hoor wonderlike 
getuienisse tydens hierdie besoeke.  Die een pa 
het voorgestel dat elke kind nog 'n uniform kry.  
Dat wanneer die een vuil is, die ander een gedra 
kan word en daar dan nie kinders is wat met 
gewone klere by die skool opdaag nie.  Dit 
behoort nogal 'n uitdaging te wees om ouers 
sover te kry om 'n tweede uniform te koop.  Hy 
wil ook sien dat kinders met sokkies en skoene 
skool toe kom.  Bygesê hy is 'n besigheidsman 
en sien dalk die geleentheid vir uitbreiding van sy 
besigheid.  Of dit is maar net 'n ondeurdenkte 
gedagte aan sy kant.  Hoe ookal.  Dit sal baie 
mooi lyk as kinders skoene en sokkies dra, maar 
dit is net nie so prakties uitvoerbaar nie.  Waar 
gaan hulle byvoorbeeld nou skool skoene te 
koop kry?  Of dan nou tekkies?  
Daar is ook diegene wat noem van mense in die 
dorp wat vir hulle gesê het dat hulle nou hul 
kinders verloor het.  Dit is nou vir !sl@m.  Van 
hulle kon darem hierdie onsinnighede weerlê.  
Ons het hulle ook gesê dat hulle welkom is om 
hierdie persone te nooi om te kom kyk wat by die 
skool aangaan, wat die kinders geleer word.  En 
dan kan hulle vir hulself sien dat ons nie die 
kinders teen hulle geloof leer nie.. Ons vertel 
Bybelstories wat die tema van die week aanraak, 
en dit is stories wat hulle ken vanuit die Kor'an.  
Ons bid elke oggend voor skool vir die kinders 
en hulle ouers en vertrou dat die Heilige Gees 
self die oortuigingswerk in hulle sal doen.  

Simão vertel van 'n man van die eiland wat sleg 
voel oor sy kinders uitmis op die geleentheid op 
opvoeding as gevolg van die feit dat hulle op die 
eiland bly. (Afhangend van waar hulle bly kan dit 
half tot vol dag neem om in Quionga te kom)  Hy 
vra toe vir Simão of die twee kinders nie by 
Simão en sy vrou kan bly nie.  Dan is hulle naby 
om te kan skool toe gaan.  Simão het vir hom 
verduidelik dat sy huis 'n Christen huis is en die 
kinders dan volgens sy huis se reëls sal moet 
lewe.  Die man het geantwoord dat hy nie 'n 
probleem daarmee het nie.. Simão moes vinnig 
wal gooi!! 
Tegnologie bly steeds 'n probleem as mens so 
ver uit die beskawing en van ander mense is.  
Ons het 'n hele paar van die Bybel spelers wat in 
die son laai.  Sommige van hulle het net 
eenvoudig van lê, gebreek.  Hoe weet ons nie, 
maar feit is hulle laai nie en werk dus nie.  Ons 
sukkel ook om die sagte ware gelaai te kry .  
Simão het 'n man wat al mismoedig gewag is vir 
'n speler. 
  
Gebedsversoeke:   
Bid asseblief steeds vir ons en die dorp se 
veiligheid 
Bid vir die kinders in die skool 
Bid vir eenheid onder die span 
 
Danksegging: 
Vir die kinders by die skool 
Vir mooi getuienisse 
Vir ouers wat ook verstaan dat opvoeding 
belangrik is 
 
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  
 

Jou handjie kan jou help onthou waarvoor jy alles kan bid 
  

1 

2 3 

1 TESSALONISENSE 5:16-18  

Wees altyd bly. Bid gedurig. 

Wees in alle omstandighede 

dankbaar, want dit is wat God in 

Christus Jesus van julle verwag. 

4 

5 
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