
NUUSKRUMMELS                                       06 Mei 2021 

 
 

Die blinders in my sitkamer se kettinkie en toutjie het verstrengel geraak, en hoe meer ek probeer 
om dit van mekaar los te maak, hoe erger kloek dit saam. 
Ek sit later plat op die grond en fokus op die deurmekaarspul hier onder op die grond. Eers word 
die kettinkie deur die toutjie se “loop” gedruk, maar vergeefs. Dit bly vashaak en is steeds 
verstrengel. 
Moedeloos staan ek op en kyk na bo, daar waar die ketting en toutjie se beginpunt is en besluit 
om dit van bo af te benader. 
Met die kettinkie in die een hand en die toutjie in die ander, is dit heelwat makliker om te sien 
waar watter toutjie of kettinkie moet heen en siedaar....dit is vry. Ek sit die blinders so en kyk en 
besef dat dit in ons eie lewe ook so is.  
Soms is ons so gefokus op die probleem reg voor ons, dat ons vergeet om op te kyk, na bo, na God 
en ons hulp van daar te kry. 
 
(Die Nuuskrummels se uitleg is aangepas met minder foto’s en prente om tegniese probleme met die stuur van 
die dokument uit te skakel. Die prente en foto’s is pragtig, maar maak dat die dokument te groot is en belemmer 
dan die suksesvolle uitstuur van die dokument na almal op die e-pos lys) 
 
 

 
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 

• Kantoorure: Maandag – Donderdag 09:00 – 14:00 en Vrydae 09:00 – 13:00. 
• Moedersdag Sondag 9 Mei – Gelukkige Moedersdag aan al ons ma’s. 
• Hemelvaart Feesdiens. Donderdag 13 Mei 19:00. Kerkkantoor gesluit. 
• Pinksterdienste begin Sondagaand 16 Mei om 19:00.   
• Oggenddiens Sondag 16 Mei – Boodskap: Ds. Willem Botes 
• Pinksterdienste Sondag 16 Mei elke aand tot Donderdagaand 20 Mei om 19:00 
• Oggenddiens Sondag 23 Mei – Boodskap: Ds. Bas Peters. 
• 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. 
 
FEESMARK 

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

kerk se Feesmark Facebook-blad. 
 
KOEKIES & KONFYT 

• Koekies (R20) en beskuit (R40) nou in die kerkkantoor beskikbaar! 
• Druiwekonfyt (Hanepoot) nou in die kerkkantoor beskikbaar! (R40/R50) 

 
 
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) 
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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. 

 

VOORBIDDING 
 

 Ds. Petrie de Villiers vir sy boodskap. 
 
 Voorbidding vir gesondheid en beterskap 

vir Paul Louw en Anna Hanekom. 
 
 Ons bid vir spoedige herstel na operasie 

vir Jean Louw. 
 
 Voorbidding vir elke persoon wat siek is, 

in die hospitaal is en die wat tuis 

aansterk! 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 MEI 
Moedersdag 
09:00:  Erediens. Ds. Petrie de Villiers. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
09:00:  Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30:  Lifeline Youth 
 
MAANDAG 10 MEI 
19:00  Rapha Vroue 
 
DINSDAG 11 MEI 
09:00  Veritas Bybelskool Module 1/2 
 
WOENSDAG 12 MEI 
08:00  Senior Manne 
09:00  Bidgroep 
09:00  Veritas Bybelskool Module 3/4 
 
DONDERDAG 13 MEI 
19:00   Hemelvaart Feesdiens. Kantoor gesluit. 
 
VRYDAG 14 MEI 
05:30:  Sakemanne 
06:00:  Mannebyeenkoms 
 
SONDAG 16 MEI 
09:00:  Erediens. Ds. Willem Botes. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
09:00:  Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30  Lifeline Youth 
19:00  Pinksterdiens. Ds. Petrie de Villiers. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap 
  

Pinksterdienste 19:00 by kerk 
Sondag 16 Mei, Maandag 17 Mei, Dinsdag 18 Mei, Woensdag 19 Mei, Donderdag 20 Mei 



Bybelvasvra: Ma’s van die Bybel  
Bron: Algoagemeente 

1. Sy was die eerste Ma in die Bybel gewees, 

Haar twee seuns was Kain en Abel 

2. Sy kon nie kinders hê nie, en het haar kind van God afgesmeek. 

Haar seun se naam was Samuel, hy was een van God se grootste profete. 

Sy ma het hom, soos sy die Here beloof het, op die ouderdom van 7 jaar by die tempel 

gelos om vir die Here te werk. 

3. Sy was Isak se vrou en die ma van die tweeling, Jakobe en Esau 

Sy het Jakob gehelp om sy pa te mislei deur te maak of hy Esau is, en daardeur sy broer se 

eersgeboortereg gekry. 

4. Sy is die oudste ma in die Bybel. 

Sy was 90 jaar oud toe haar seun Isak gebore is, haar man was 100 jaar oud. 

5. Sy was ‘n jong meisie toe die Engel van die Here aan haar verskyn en vir haar sê dat sy ‘n 

Seun gaan hê. 

Sy was verloof aan Josef toe die Engel aan haar verskyn het. 

Sy was die ma van Jesus Christus. 

6. Sy was die ma van Johannes die Doper en een wat die Weg vir Jesus voorberei het. 

Sy was Maria, Jesus se ma, se niggie gewees 

7. Sy was so ‘n goeie skoonma  dat haar een skoondogter nie na haar eie mense wou 

teruggaan na haar man se dood nie. 

Haar Skoondogter, Rut, het saam met haar skoonma na haar land gegaan. 

8. Haar man moes 7 jaar vir haar werk en het op die einde 14 jaar vir haar gewerk omdat hy 

haar so liefgehad het. 

Haar eersgeborene is deur sy broers verkoop en met God se plan, later sy familie van 

hongersnood gered. 

9. Sy was ‘n slaaf en haar eienares het gesê dat sy ‘n kind by haar man moes hê. 

‘n Ruk na die kind se geboorte wou hulle niks met haar te doen hê nie en het haar en die 

kind die woestyn in gestuur. God het egter self in die woestyn vir hulle gesorg 

10. Koning Dawid het gesien hoe sy bad en toe op haar verlief geraak, en ‘n kind by haar 

gehad. Hy het haar man in die oorlog laat doodmaak, en God het die kind laat sterf. 

God het weer vir haar ‘n seun gegee, die wyse Koning Salomo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorde –  

Bybelvasvra:  

Ma’s van die Bybel 

1. Eva 

2. Hanna 

3. Rebekka 

4. Sara 

5. Maria 

6. Elizabeth 

7. Naomi 

8. Ragel 

9. Hagar 

10. Badseba 

 

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik 

Koster/Fasiliteitebeampte:  NG Gemeente Suider-

Strand 
Suider-Strand Gemeente, Strand bied tans 'n pos 
aan vir 'n voltydse koster/fasiliteitebeampte. Die 

aangewese kandidaat se verantwoordelikhede sal die 
volgende insluit:  ondersteuning aan kerklike 

aktiwiteite, administrasie en die beheer van fasiliteite 
(geboue en infrastruktuur), instandhouding en 

versorging van en toesig oor geboue en terrein. 

Aansoeke 
Aansoeke moet ŉ omvattende CV, aansoekbrief 

en salarisverwagting insluit. 
Per hand/pos: Die Bestuurder, Alex Pienaarstraat 
21, Strand, 7140 of Per e-pos: admin@ngss.co.za 

Navrae: Annette Verwey – Tel: 021 854 5076 

Sluitingsdatum: 28 Mei 2021. 

Vergoedingspakket sluit ’n onderhandelbare salaris 

en ruim verlof in. 

Volle posbeskrywing op navraag beskikbaar. Slegs 

kandidate wat aan die nodige vereistes voldoen se 

aansoeke sal oorweeg word.  Die kerkraad behou die 

reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. 

 
 

DRUIWE 
  

 Die Ruimte Sentrum in 
Millsstraat 96, verkoop weer 

weekliks heerlike druiwe, vars 
afgelewer vanaf De Doorns, 

vanaf Woensdag, 5 Mei 2021.  
Koste: R80 vir 3.5 kg  

  
Plaas asseblief u bestelling 
teen Maandae vir afhaal op 

Woensdae.  
  

Skakel Jean-Marie / Gerda  
021 - 854 8234  



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 


