
NUUSKRUMMELS                                       22 April 2021 

 

Weens die skoolvakansie, sal die Nuuskrummels weer 6 Mei uitgestuur word. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 

 

 

 

 

KINDERKERK / PANNEKOEKPROJEK - Ons wil net weer baie dankie sê vir al die pannekoek bydraes, bestellings, 

skenkings en ondersteuning. Dit is 'n wonderlike begin. Ons volgende pannekoek dag is Sondag 30 Mei. 

Hoe werk dit?: 

• Besluit hoeveel pannekoeke jy wil bestel. 
• R6 per pannekoek 
• Betaal die bedrag oor per EFT voor Donderdag 27 Mei vir afhaal op Sondag 30 Mei, 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: 09:00-14:00 (021-8535991)  
• Afsnydatum vir bestellings is Donderdag 27 Mei 14:00 
• Kom kry jou bestelling direk na die erediens, Sondag 30 Mei. 
• 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. 

 

LIFELINE KARWAS! 
Kom was jou motor! 

Spog met ‘n blink-skoon kar! 
 

Lifeline Jeug het ‘n karwas-aksie! 
Kom was jou motor vir slegs R25 

Saterdag 08 Mei tussen 09:00 en 13:00. 
Bespreek by Attie 0794422230 

 
 
 

BERG- en- SEEKLUB vir SENIOR BURGERS - BYEENKOMS:  Do 6 Mei 2021 
TYD:  9:30 vir 10:00; PLEK:  NG MOEDERGEMEENTE  SOMERSET-WES, Andries Pretoriusstraat 

Don Wessels, ‘n oorlewende van die Grensoorlog is die spreker. Hy het tydens ‘n bomontploffing sy sig en albei sy 
hande verloor. Hy is ‘n besondere mens met ‘n besondere boodskap. Die titel van sy praatjie is:  “Die jakkalsies in die 

wingerd”. ‘n Bekende sangeres in die Helderbergkom, Myrtle du Toit, (begelei deur Mercia Theron) tree op terwyl 
ds. Frikkie van Niekerk die Skriflesing en gebed waarneem. 

Almal is hartlik welkom.     Toegang slegs R10      Sappies word agterna bedien 
 



NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 
• 250 mense word nou tydens eredienste toegelaat en weens dié aanpassing sal die laaste 

video-boodskap Vrydag 2 April op sosiale media beskikbaar wees. Sodra die getalle weer 

verminder word na 100 of 50 mense, sal ds. Petrie weer begin met aanlyn geestelike Sondae 

video-boodskappe. 
• Aansoeke vir uitstallers vir die Feesmark is nou oop. Vorms is beskikbaar op die webblad en op die 

kerk se Feesmark Facebook-blad. 
• Sondag 25 April Erediens – ds. Petrie de Villiers 
• Koekies (R20) en beskuit (R40) nou in die kerkkantoor beskikbaar! 
• Druiwekonfyt (Hanepoot) nou in die kerkkantoor beskikbaar! (R40/R50) 
• Kantoor gesluit Maandag 26 April 
• Dinsdag 27 April – Vryheidsdag 
• Baie welkom aan ons nuwe lidmate,  Alan en Marie Truter. 

 
 VOORBIDDING:  
  Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Apolonia Maritz wat tuis aansterk na ‘n operasie. 
 Sybrand Vermeulen - tans weer in hospitaal 
  Vir elke persoon wat siek is, in die hospitaal is en die wat tuis aansterk! 
 
As ons vir jou, jou familie of vriende kan bid, stuur asseblief ‘n boodskap met jou gebedsversoek na 0825605283 
of stuur ‘n epos na admin@lourensrivier.co.za.  
Jy kan jou naam bysit, of anoniem bly.  
Bv. Bid asb. vir ... vir die werksonderhoud Vrydag. Of Bid vir ...wat in die hospitaal is (ens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKOFFER EN BYDRAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

SONDAG 25 APRIL 
09:00:  Erediens. Ds. Petrie de Villiers. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
Skoolvakansie 
SONDAG 02 MEI 
09:00:  Erediens. Ds. Petrie de Villiers. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
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BID: Decoligny (2021-04-14) 

BID:  

• As gevolg van Covid kon die gemeente nie gedurende 2020 die Paasfees 
konferensie hou nie.  Dit was vir die gemeente baie moeilik om te verwerk.  Toe die 
kerke nou weer meer mense kon toelaat by byeenkomste, is hard gewerk om die 
reëlings te tref vir die 2021 Paasfees Konferensie.  Die kerkgebou op Decoligny is 
nog nie herstel nie en  die water toevoer is afgesny as gevolg van 'n dispuut oor die 
agterstallige rekening.  Dit het veroorsaak dat die byeenkoms in die saal van Efata 
gehou is.  Ongeveer 120 lidmate het die konferensie bygewoon.  Bid dat die nuwe 
lewe wat Jesus vir ons kom gee het, 'n realiteit sal wees vir elke lidmaat te midde 
van die Covid krisis.  Bid saam dat die lidmate weer die hoop wat God kom gee het, 
sal beleef. 

• Die finansies van die gemeente het drasties verminder, terwyl die uitgawes vreeslik 
verhoog het.  Bid dat, nou dat die lidmate weer dienste kan bywoon en dinge begin 
normaliseer, elke lidmaat weer hul bydraes sal gee. 

• Bid dat die gemeente en die kerk in die algemeen, haar roeping in hierdie tyd sal 
besef.  Bid dat elke lidmaat sy roeping om 'n dissipel te wees, volgens Jesus se 
opdrag, sal besef en sal uitleef in hierdie "vreemde tyd van Covid." 

INLIGTING: 

• Die situasie op Decoligny raak by die dag erger.  Meer en meer mense bou huise 
op die grond; daar word onbeheerst gruis gemyn onderkant die kerkgebou.  Die 
swaar vragmotors en masjinerie vertrap die pad.  Diefstal by die huise is buite 
beheer. Die elektriese heining werk lankal nie meer nie en is op plekke 
afgesteel.  Dit is hartseer om hierdie inligting te hoor. 

• 2020 was 'n slegte jaar vir Sam se studies.  Soos talle ander studente wat afstand 
onderrig ontvang, kon hy ook nie van sy take betyds inhandig nie. Daarom sal hy 
vanjaar weer vir sekere komponente van sy studiejaar moet registreer. 

DANK:  

• Ons dank die Here dat die gemeentes weer bymekaar kan kom vir eredienste.  
• Ons is dankbaar dat dit goed gaan by Sinethemba.  Die personeel en kinders is 

almal gesond en gelukkig, nie een van hulle het nog siek geword van Covid nie .  Hul 
groot probleem (soos op talle ander plekke) is dat die Covid pandemie veroorsaak 
het dat talle mense hul werke verloor het en dat die ouers nie hul bydraes vir die 
kinders kan bybring nie.  Hulle gaan nog aan met hul tuin waar hulle self groente 
verbou, hul vark-  en hoender boerdery gaan aan en hulle is dankbaar dat dit nog 
nie so erg droog is by hulle nie.  

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

Groete in Jesus Christus 

Willem Botes 
083 658 2154 
wgpbotes@gmail.com   

mailto:wgpbotes@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik 



LifeLine Jeug: Fondsinsameling 
 
As leiers span is ons baie opgewonde om die fondsinsameling te laat plaasvind 
op die 8ste Mei, 2021. Ons het met die bemarking begin op die 20ste April, 
2021. 
Die fondsinsameling is ‘n kar was, wat plaasvind in Lourensrivier Gemeente se 
parkeer terrein. Ons gaan gebruik maak van die parkeerarea voor die 
kerkkantoor. Dit maak die hele proses meer geriefliker vir ons sowel as die 
ouers en besoekers wat hulle karre bring.  
Voor die kerkkantoor sal daar ‘n tafel wees waar al die betalings gaan 
plaasvind. Ons het toestemming gekry om die Yoco® -kaart masjien te leen. 
Dit laat die mense toe om of kontant te betaal, of met die kaart. Om die proses 
nog makliker te maak sal daar ook die opsie gegee word om vooraf ‘n EFT-
betaling te maak. 
Daar sal drie groepe wees, wat elkeen sy eie stasie gaan beman. Soos bo 
genoem sal daar voor die kerkkantoor ‘n tafel wees waar al die betalings 
gemaak word. Dan beweeg die voertuie aan na die was stasie toe, wat reg oor 
die ou moederskamer geleë is. Hier sal die tweede groep die voertuie met water 
af spuit. Die voertuig word dan gewas deur die derde groep, en laastens word 
die voertuie weer afgespuit. Die proses sal 3-5 minute neem, per voertuig (twee 
voertuie word op ‘n slag gedoen). 
Die kragpunt wat gebruik gaan word kom uit die ou moederskamer uit. Ons 
gaan die kraan by die wasbak van die vertrek ook gebruik. Sodoende hoef ons 
nie ‘n lang tuinslang te koop of te huur nie. 
Die seep is klaar geskenk aan die Jeug. Al ander koste verbond aan die 
fondsinsameling is die waterverbruik. Die koste van water beloop R96,00 (600 
liter water per uur teen 4c per liter). 
 

 

 
Saal Kerk gebou 

Kerkkantoor 
Ou 
moederskamer 

Saal se parkeer area 

Betaal stasie Was stasie 1 

Was stasie 2 


