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Etikette (labels)  – breek los!!! 
 

As ‘n poets het ‘n klasmaat ‘n stuk plaknota (label) op ‘n mede-maat se rug geplak. Op die nota het 
gestaan “Ek is dom”. Die klasmaat het die res van die kinders gevra om nie vir die seun daarvan te sê nie. 
So begin die res van die kinders giggel en lag… 
 

‘n Paar periodes later, in die wiskunde klas, skryf die juffrou ‘n moeilike som op die bord. Niemand is in 
staat om die som op te los nie, behalwe vir die seun met die plaknota op sy rug. 
Die res van die klas het begin lag en giggel, terwyl die seun na die bord gestap het om die som te doen. 
Hy het die som sommer maklik opgelos. 
 

Die juffrou het na die klas gedraai en gevra om vir die seun hande te klap. Sy het die nota van sy rug 
afgehaal. Sy het na die seun gedraai : “Lyk my jy weet nie van die nota wat jou klasmaats op jou rug gesit 
het nie”.  
 

Toe kyk sy na die res van die klas en sê: “Kom ek vertel vir julle twee dinge. Eerstens, mense gaan regdeur 
jou lewe negatiewe notas (labels) op jou “plak” met smerige, snedige woorde om jou vordering in die 
lewe te probeer keer. As julle klasmaat van die nota op sy rug geweet het, het hy nooit die moed gehad 
om op te staan om die som op te los nie. 
 

Jy moet die labels waarmee mense jou “merk” ignoreer en elke geleentheid aangryp sodat jy kan leer, 
groei en jouself kan verbeter. 
 
Tweedens, is dit duidelik dat die seun nie een lojale vriend in die hele klas het nie, want nie een van julle 
het julle oor hom ontferm en hom van die nota vertel nie. 
Dit maak dus nie saak hoeveel vriende jy het nie, dit is die lojaliteit wat jy met jou vriende deel, wat saak 
maak. 
 

As jy nie vriende of familie het wat jou agter jou rug kan verdedig nie en nie vir jou kan opstaan nie, wat 
nie waarlik omgee nie en jou nie sal beskerm nie...dan is jy waarlik beter af alleen. 
Kies jou vriende met wysheid. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNEKOEK UITDAGING vir BESIGHEDE! 
NGK. Lourensrivier-Strand  

Dinamiet Kiedz & Belofteland Pannekoek-verkope 
Sondag 28 Maart 2021 

Floris Ter Haar van FTH Accountants, sal die totale pannekoek verkope vir 28 Maart ewenaar in 'n 
kontant skenking - en daag ander besighede uit om dieselfde te doen, of om die bestanddele vir 

die pannekoek te skenk.  
Stuur ‘n boodskap na 0825605283 of ‘n epos na admin@lourensrivier.co.za  

as jy die uitdaging aanvaar of as jy wil bydra! 

Hoe werk dit?: 

• Besluit hoeveel pannekoeke jy wil bestel. 

• R6 per pannekoek 

• Betaal die bedrag oor per EFT voor Donderdag 25 Maart vir afhaal op Sondag 28 Maart, 

direk na kerk. 

• Bank info: Lourensrivier Gemeente. ABSA (Strand). Takkode: 334312. Rek.nr: 420580231 

• Stuur jou bestelling, (naam en hoeveelheid) na 0825605283...of 

• Bestel en betaal in die kerkkantoor, weeksdae: 09:00-13:00 (021-8535991)  

• Afsnydatum vir bestellings is Donderdag 25 Maart 14:00 

• Kom kry jou bestelling direk na die erediens, Sondag 28 Maart. 

• Ons gaan elke maand pannekoek verkoop....hou die spasie dop vir die datums. 
• Betalings en bestellings moet asb. voor die afsnydatum gedoen word, geen kontant of 

bestellings sal op die Sondag waarop die pannekoeke afgehaal word, hanteer word nie. 

Dinamiet Kiedz & Belofteland 
Ons verkoop pannekoek om geld in te samel vir ons klaskamers 

NGK. Lourensrivier-Strand 
 



VOORBIDDING 
 Ds. Petrie vir sy boodskap 

 Ons innige simpatie en meegevoel met June Kriegler met die afsterwe van haar man, Joël. 

 Gesondheid en beterskap vir Jean Maritz. 
 

 Vir elke persoon wat siek is, in die hospitaal is en die wat tuis aansterk! 

 Het jy ‘n gebedsversoek, maar wil graag anoniem bly? Stuur jou versoek na die kerkkantoor, ons 

sal dit opsit as - anoniem vra voorbidding vir... (admin@lourensrivier.co.za) 0825605283 
  

NUUSBROKKIES 

• DOOP - Baie geluk aan die ouers en grootouers van Lana Neethling  wat Sondag gedoop word. 

Ouers: Marissa & Eugene Neethling. Grootouers: Wouter & Adéle Burger. 

• PANNEKOEK - Bestel en betaal jou pannekoek voor 25 Maart en kom haal dit af direk na kerk 

op Sondag 28 Maart. R6 per pannekoek. 

DAGBOEK VIR DIE WEEK 

 SONDAG 21 MAART 

5de Sondag in Lydenstyd 

09:00   Erediens (Hebreërs 5:5-10)  

   Doop 

Langnaweek - Geen Kinderkerk of Lifeline Youth 

  

MAANDAG 22 MAART 

Publieke Vakansiedag 

  

DINSDAG 23 MAART 

09:00/18:00  Veritas Bybelskool Module 1/2 

   Kerkkantoor: (0218535991) 

  

WOENSDAG 24 MAART 

08:00   Senior Manne 

09:00   Vroue Bidgroep 

09:00   Veritas Bybelskool Module 3/4 

   Kerkkantoor: (0218535991) 

  

DONDERDAG 25 MAART 

09:00   Gebedskursus - Gratis 

   Kerkkantoor: (0218535991) 

  

VRYDAG 26 MAART 

05:00    Sakemanne Nic Huisman 0825522423 

06:00   Mannebyeenkoms by kerk 

   Kerkkantoor: (0218535991) 

  

SONDAG 28 MAART 

09:00    Erediens (Filippense 2:5-11) Doop 

    Ds. Petrie se geestelike videoboodskap ook op sosiale media beskikbaar. 

09:00-10:15   Kinderkerk:  Dinamiet Kiedz/Belofteland 

17:30-19:00   Lifeline Youth  

Kinderkerk   Karin Kuys (0836430653) 

Lifeline Youth Tijane Visser (0832870954) & Attie Lambrechts (0794422230) 



  

 BID: Decoligny (2021-03-15) 

Liewe vriende, Dit is reeds Maart en as gevolg van omstandighede buite ons beheer, stuur ons nou eers 
die eerste BID van 2021.  Ons vertrou dat die Here u gedra het deur die vreemde 2020 met al sy vrese 
en probleme.  Wat sou ons gedoen het sonder 'n God aan wie ons kon vashou en op wie ons kon vertrou 
toe alles lyk asof dit uitmekaar val.  Al was ons fisies vir lang tye ingeperk, weet ons dat ons vryheid in 
God het.  Ek glo dat elkeen van ons baie geleer het die afgelope jaar; geleer het van God, van onsself, 
van ander mense. Daarvoor loof ons Hom.   

BID:  

• Covid-19 het op alle terreine van ons lewe 'n invloed gehad; ook so op die kerk. Mense het hul 
lewens verloor, ander was baie siek, baie het hul werke verloor en dit het 'n invloed op ons 
gemeentes gehad.  Decoligny gemeente, asook baie gemeentes in die platteland van die Transkei 
het nie die uitwerking van Covid-19 vrygespring nie.  Dit het tot gevolg dat die gemeente ook 
finansieel swaar trek.  Ten spyte hiervan is dit juis nou die tyd dat die gemeente sy diakonale plig 
teenoor lidmate moet nakom.  Dit groot vraag wat gevra word, is hoe om dit in hierdie tyd te 
doen.  Tog kan die gemeente nie te lank by die vraag vashaak nie, daar is mense wat baie swaar 
kry en wie gehelp moet word.  Bid saam vir wysheid in hierdie saak. 

• Nou dat gemeentes weer 100 lidmate kan toelaat in die kerkgebou, is die vraag hoe om hierdie 
situasie te hanteer.  Daar is nie fasiliteite om afsprake te maak om dienste by te woon, soos wat in 
baie gemeentes die gebruik geword het nie.  Talle lidmate het nie die selfoon fasiliteite om so iets 
te hanteer nie.  Bid dat die dienste binne die Vlak 1 beperkings 'n begin kan maak.  Bid veral vir 
die komende Paasfees Konferensie.  Dit is die gebruik dat die gemeente op 1 plek by mekaar kom 
vir die naweek van Donderdag aand tot Sondag middag.  In die huidige situasie is so iets 
ondenkbaar en sal dit nie kan gebeur nie.  Bid vir wysheid vir die Kerkrade wat besluite moet neem 
oor hoe om hierdie konferensie te hanteer. 

INLIGTING: 

• Die verslag wat ons van Decoligny hoor, is dat die kompleks "in puin lê".  Die kerkgebou is nog nie 
herstel sedert die storm van November wat 'n deel van die dak beskadig het nie, die omheining 
van Decoligny bestaan nie meer nie, net die hek werk nog.  Die Regering het die water toevoer na 
Decoligny afgesny as gevolg van groot agterstallige betalings.  Die versekering het wel 'n bedrag 
betaal vir die herstelwerk, maar dit moet nog gedoen word.  Ons kan maar net bid dat die persone 
wat verantwoordelik is, sal begin om die herstelwerk te doen. 

• Sam bly tans in Port Elizabeth en werk voltyds by Swartkops Soutwerke waar hy vroeër gewerk 
het.  Sy Teologiese studies het nie verlede jaar goed verloop nie.  Omdat talle instansies verlede 
jaar nie ten volle gefunksioneer het nie, is van die take wat ingegee is, nie nagegaan nie.  Ander 
take is nie deur studente voltooi nie.  Hy het nie sy Grieks en Hebreeus geslaag nie.  Hy het egter 
wel 'n aanlyn MBA Essentials kursus by die Universiteit van Stellenbosch se Bestuurskool 
suksesvol voltooi. Hy sal vir die tweede Semester registreer om van sy uitstaande Teologiese 
vakke te voltooi vir sy derde jaar. 

DANK:  

• Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Felicia, die personeel asook die kinders is gesond en 
gelukkig.  Daar is tans net 39 kinders en 'n moontlike 3 ander kinders wat nog sal kom.  Hulle wil 
nie vanjaar meer kinders inneem nie omdat hulle bang is vir die invloed van Covid-19 op 
Sinethemba.  Sy noem dat te midde van 'n situasie waar baie mense hulle nie meer steur aan 
Covid-19 nie en nie maskers dra in die strate nie, hulle die situasie baie ernstig opneem by 
Sinethemba en nie vreemde mense op die perseel toelaat nie.  

(Inligting voorsien deur Sam Dandala (Decoligny) en Felicia Twantwa (Sinethemba)  



Groete in Jesus Christus / Willem Botes / 083 658 2154 / wgpbotes@gmail.com 

DANKOFFER EN BYDRAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik 

 Jy kan ook jou dankoffer en bydraes vir die gemeente deur die  
ZAPPER selfoon toepassing gee.  

 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

Lourensrivier Gemeente 
ABSA (Strand) 

Takkode:  334-312 
Reknr.  420 580 231 
Betalingsbewys asb. 

aan: fin@lourensrivier.co.za 
 

mailto:wgpbotes@gmail.com


 

 Bron: DinkJeug 


