
NUUSKRUMMELS                                       20 Mei 2021 

 

Nie een nie... nie een nie... 
Dit is die woorde wat haar kind uiter op pad huis toe. Dit is Valentynsdag. 14 Februarie. Die ma 
se hart klop benoud. Hoe gaan sy hom vandag ondersteun en aanmoedig om te bly glimlag? 
Die seun kom nader, kyk af en sê weer... “Nie een nie,” en kyk op in sy ma se oë. 
Daar is ‘n sprankel in sy oë, wat sy ma ietwat onverhoeds betrap. Sy wou begin deur vir hom ‘n 
drukkie te gee, maar sien in sy oë dat daar nie enige hartseer of trane sit nie. Inteendeel. Sy sien 
‘n tikkie vreugde in sy oë. 
“My kind, vertel vir Mamma.” 
Hy kyk op in haar oë en sê: “Mamma, ek het vir elkeen van my klasmaats ‘n kaartjie gemaak vir 
Valentynsdag. Ek het nie een vergeet nie, nie een nie. Ek het almal onthou.” 
Sy sug van verligting oor dit nie nodig is om te troos nie. Vandag het sy ‘n les geleer. Haar kind 
het uitgereik en ‘n verskil in elkeen van sy maats in sy klas se lewe gemaak, al was dit net vir ‘n 
vlietende sekonde of twee met ‘n selfgemaakte kaartjie vir Valentynsdag.  
Hy is nie gepla oor hy nie enige iets gekry het nie – sy doel was om iets te gee en hy is baie 
opgewonde omdat hy almal onthou het...hy het nie een vergeet nie...nie een nie. 
 
So kan elkeen ‘n verskil in ‘n ander se lewe maak, iemand se dag verhelder.  
 
Bybel-aksie – Baie dankie vir die individue wat Bybels geskenk het vir die jongmense van ons 
kerk. Dit word opreg waardeer. 
 
Pannekoek 
Dinamiet Kiedz verkoop weer pannekoek om geld in te samel vir die klaskamers. Die aksie is die 
eerste keer baie goed ondersteun met ‘n paar ouers wat die totale bedrag pannekoeke verkoop, 
in kontant geëwenaar het. Kontak ons gerus as daar nog ‘n ouer/s is wat in Meimaand mekaar 
wil uitdaag – alles gaan vir ons kinders. 
 
 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 
  

• Baie dankie vir al die kospakkies wat die laaste paar weke by die kerkkantoor afgegee word! 
Elke bydra maak ‘n groot verskil. Opregte waardering!! 

• 250 mense word nou tydens eredienste toegelaat, dus geen video-boodskappe vir nou.  
 

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

 
FEESMARK 

• Aansoeke vir uitstallers vir die Feesmark is nou oop. Vorms is beskikbaar op die webblad en op die 
kerk se Feesmark Facebook-blad. 
Klik hier vir toegang tot die webblad vir die inligting/aansoekvorms en riglyne vir die pryslys: 
https://www.lourensrivier.co.za/index.php/inligting/feesmark 
 

https://www.lourensrivier.co.za/index.php/inligting/feesmark


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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKOFFERS / 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 
 

VOORBIDDING 
 Ds. Bas Peters vir die oggend-boodskap 
 Karen Potgieter is in die hospitaal na ‘n perdry-ongeluk. Ons bid vir beterskap. 
 Anna Hanekom, vir gesondheid. 
 Sybrand Vermeulen in hospitaal. 
 Paul Louw ontvang mediese behandeling, ons bid vir gesondheid. 
 Beatrix Steyn voorbidding vir herstel na operasie. 
 Vir elke persoon wat siek is, in die hospitaal is en die wat tuis aansterk! 
  

mailto:admin@lourensrivier.co.za


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAG 23 MEI 
09:00  Erediens. Bas Peters. 250 mense toegelaat. Geen video-boodskap. 
09:00  Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30  Lifeline Youth 
MAANDAG 24 MEI 
19:00  Rapha 
DINSDAG 25 MEI 
09:00  Veritas Bybelskool 
WOENSDAG 26 MEI 
08:00   Senior Manne 
09:00  Vroue Bidgroep (kom sluit gerus aan) 
09:00  Veritas Bybelskool 
DONDERDAG 27 MEI 
09:00  Gebedskursus (gratis) 
VRYDAG 28MEI 
05:30  Sakemanne 
06:00  Mannebyeenkoms 
SONDAG 30 MEI 
09:00  Erediens: Ds. Petrie de Villiers 
09:00  Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30  Lifeline Youth 
  

 

 

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. 

 

Program vir die week 



Nuus uit die omgewing 
 

ACVV STRAND BIED AAN 
‘N MIDDAG SAAM MET COUNTRY SANGER TOMMY DELL 

 
Datum:  29 MEI 2021 

PLEK:   ACVV SPEELKASTEEL, JURGENSSTRAAT, STRAND 
TYD:     14H30 

PRYS:  R50-00 PER PERSOON (SLEGS 100 KAARTJIES BESKIKBAAR) 
Verversings te koop tydens pouse. 

 
Kom geniet ‘n heerlike middag saam met ons ter ondersteuning van ons 

Kinderbeskerming-organisasie wat die fondse broodnodig het. Vir kaartjies kontak Jackie 
Dippenaar by (021) 854-7215 of Marinda by 083 707 0273. 

Streng COVID-19 protokol sal gevolg word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BERG-EN –SEEKLUB  vir SENIOR BURGERS – BYEENKOMS: Do 3 Junie 2021:  Tyd:  9:30 vir 
10:00 

  
PLEK:  N G Moederkerk Somerset-Wes, Andries Pretoriusstraat 

  
Dr Lizelle Smit, Navorser van die Argief op Stellenbosch, kom  met ‘n baie interessante 

aanbieding oor die vroeë mediese geskiedenis van Suider-Afrika, met spesifieke verwysing 
na die Helderberg-Kom.  

Sy gebruik o.a. die lewensbeskrywings van die eerste vrouedokters  “wat óf sending dokters 
óf aweregse rebelle” was. Hierdie gaan ‘n unieke aanbieding wees! 

  
Ds Carel  Smith neem die Skriflesing en Gebed waar en sal ook as musiekkunstenaar  

(eie begeleiding) ‘n aantal gewilde liedere sing. (“You raise me up” ens)         
  

Almal is hartlik welkom!  Toegang slegs R 10.  Sappies word agterna bedien. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik 

NGK Lourensrivier-Strand 
SNUFFELMARK 2021 

Laaste Woensdag van elke maand. 
Geen snuffelmark Oktober, 

November & Desember 
12:00-13:30 

WOENSDAG: 
26 Mei 

30 Junie 
28 Julie 

25 Augustus 
29 September 

Jenningsstraat / 0218535991 
 
 

 

ACVV HUIS JAN SWART 
GRONDVLOER WOONSTEL BESKIKBAAR 

VIR EGPAAR BO 65 
  

Een slaapkamer (baie pakplek) 
Oopplan sitkamer/kombuis 

Badkamer bestaande uit stort, bidet, 
toilet en wasbak.  

Privaat stoepie en aparte ingang 
Parkering agter veiligheidshekke 

Middagete, skoonmaak en wasgoed-
dienste ingesluit by losies 

Veilige omgewing met beskikbaarheid 
van versorging 

Kontak Henriëtte by 021 854-3763 of per 
e-pos henriette@huisjs.co.za 

  

 

mailto:henriette@huisjs.co.za


Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, Mozambique Skryf: 

Genade! Dit is baie lank dat ons laas met mekaar op hierdie manier kontak gehad het.  Dankie vir een en 
elkeen wat saam met ons die reis uit Quionga meegemaak het deur middel van die  Whatsapp groep.  Ons 
het vakansie tyd in Suid-Afrika spandeer saam met ons kinders en die grendeltyd saam met talle 
deurgemaak oor Desember.  Vir André was die feit dat hy nie kon swem nie baie erg.  Hy het toe maar vir 
hom ‘n hengel-lisensie gaan koop en ‘n visstok geleen en toe soggens tot by sy nek in die water gegaan om 
sy lyntjie te gaan natmaak. 
 
Ons eerste besoek vir die jaar was ons saam in die kerk en die diens is “gestream”.  Twee Sondae later het 
gemeente wat “gestream” het, ons met Zoom deel van die diens gemaak.  Hierna is ons na die Weskus en 
Namakwaland.  Daar het ons met predikante en klein groepies mense bymekaar gekom.  Kerke was nog 
steeds toe.  
 
Baie mense het begin vra oor ons teruggaan.  Ons het gesê dat ons sou gaan stil raak en die Here se 
aangesig soek hieroor.  Dit het ons gedoen vanaf 18-20 Januarie by die Spiritualiteitsentrum in Wellington.  
Ons het ook twee waardevolle gesprekke met Elna Mouton gehad. 
 
Ek heg vir julle Andre se terugvoer aan die stuurspan aan:                             
“Dit was vir ons moontlik om vir twee dae net stil te word en ons behoefte was om by die Here te hoor oor die 
pad vorentoe.  Ek en Anna-Marie het dit maar elkeen op ons eie manier benader, want dit was vir ons 
belangrik dat ons elkeen moes hoor.  Ek is al geruime tyd besig met die boek van Habakuk, want ek kan 
nogal lyne trek in Habakuk se stryd met God in 'n baie moeilike en onseker tyd in Israel se geskiedenis en sy 
soeke na antwoorde by God en dit wat ons tans ervaar.  In my stilword tye by Wellington het ek dan ook 
Habakuk gebruik as 'n basis van waaruit ek met die Vader kon praat.  Op n baie besonderse manier het die 
Here my deur Habakuk terug gevat na Jesaja 55:12-13.  In 2007 het ons 'n dissipelskap kursus in Wolseley 
bygewoon en ons is eendag uitgestuur om stil te raak met Jes 55.  Ek is nie iemand wat in my Bybel skryf of 
tekse onderstreep nie, maar daardie dag het ek vers 12 en 13 gemerk met die byskrif "God sal die situasie 
verander, vertrou Hom". Veertien jaar later is dit die skrif wat die Here weer vir my gee dat Hy in beheer is, 
maar ons moet onvoorwaardelik op hom vertrou. In ons gesprek met Elna Mouton het sy ons gewys op die 
geestelike betekenis van getalle en spesifiek die getal 7.  Ek het toe gaan kyk wat is die geestelike betekenis 
van die getal 14, aangesien ek 14 jaar gelede die verse in my Bybel gemerk het.  Volgens Google is die nr 
14 die simbool vir "salvation and deliverance".   Anna-Marie het tydens haar stilword net bewus geword dat 
ons onvoorwaardelik moet vertrou.  Dus is ons gewaarwording, na die twee dae se stil wees, dat ons op die 
Here moet vertrou en dat Hy die pad vir ons sal wys - hoe en waar om te loop- maar dat Hy iets blywends 
gaan skep tot Sy eer.  Daarom glo ons dat onsterug gaan Quionga toe en dat ons onsself daarvoor moet 
voorberei.  Hoe ons by die huis gaan kom is op hierdie stadium 'n onbekende, maar ons glo die Here sal die 
pad oopmaak soos en wanneer dit nodig is.” 
 
Ons het ook met kundiges gesels in daardie tyd en het saam met die stuurspan en ander aan 'n risiko 
analise gewerk 
 
Op 18 Februarie het ons laat weet dat ons besig was om te kyk of ons voedselhulp kan kry.  Die mense in 
Palma en omgewing kry swaar.  Op daardie stadium het hulle al vir omtrent 3 weke geen kos ontvang in 
Palma nie agv die pad wat gesluit was.  Daar is toe 'n konvooi met militêre begeleiding en lugsteun deur die 
DAG groep in.  Die hoeveelheid kos was egter nie genoeg om die agterstand uit te wis nie.  Kospryse het 
ook natuurlik waansinnige pryse gehaal.  Ons hoor van R2000 vir 25kg rys.  Ons werker noem aan ons dat 
die wat wel die geld het om te koop, kry ook nie kos nie want daar is nie.  Dit klink asof die seeroete nou oop 
is en kos so kan inkom, maar dit kan ook nie vinnig genoeg gebeur nie.   
 



Ons het begin uitvind om kos op die manier van Pemba af te vervoer.  In die eerste plek is hulle nie bereid 
om minder as 15ton op 'n slag te vervoer nie.  Dan is die vervoer en versekering koste astronomies.  Tot 
omtrent middel April het ons die projek vir die versoek vir fondse drie keer herskryf op hulle versoek en 
steeds het die organisasie nie ‘n antwoord gegee nie. 
 
En toe op 19 Februarie word Quionga aangeval. Tydens hierdie aanval word ons huis ook tot op die grond 
afgebrand met alle besittings binne.  ‘n Week later word  ‘n dorp 7km oos van Quionga aangeval en na die 
naweek die grensdorp 15km wes van Quionga.  Dit terwyl die weermag teenwoordig is in Quionga! Ons kon 
darem nog met die mense kommunikeer waar hulle in die bosse weggekruip het.  Baie huise is in die 
aanvalle afgebrand en ook mense doodgemaak.  
 
Op Saterdag 27 Februarie  kon ons ‘n ton rys uit Pemba na Palma laat vervoer.  Dit is egter eers die 3de 
Maart van die boot afgelaai en is die volgende dag na die mense van Quionga geneem wat steeds op die 
eiland skuil.  Ons het ook probeer om nog ‘n vrag met ‘n vliegtuig uit Nampula te laat kom, maar kon net nie 
slaag om die nodige toestemming te kry wat die vlieënier benodig om in Palma te land nie.  Dit is ongelooflik 
moeilik om iets in Mosambiek gereël te kry as jy in Suid-Afrika sit. 
 
Nou kan mens begin wonder oor die hoor dat ons teruggaan na Quionga toe.  Twyfel kan so maklik intree. 
Ons het weer verskeie gesprekke gehad en ook met die stuurspan.  
Ons voel ook dat dinge uitwerk soos dit veronderstel is.  Toe ons die vrou kontak in wie se huis ons nou bly, 
het sy genoem dat sy nou besig is om die huis reg te kry vir langtermyn huur.  Sy is ‘n Amerikaanse 
sendeling verbonde aan Iris Ministries en is vasgekeer sedert die begin van Korona.  Sy kan haar werk egter 
van enige plek in die wêreld doen en hoef nie noodwendig in Mosambiek te wees nie.  Ons het met haar ‘n 
reëling om die huis te gebruik tot einde November.  Ons gedagte was om te kyk hoe ons die mense van 
Quionga en later ook Palma kan help en ondersteun.  Ook die kerk in Palma wat baie swaar gekry het.  
Ongelukkig gebeur die aanval op Palma op 24 Maart.     
 
Ons Is nou net meer as ‘n maand in Pemba en probeer ons voete vind.  Ons het op die pad hierheen ‘n 
boodskap gekry oor 700kg verrykte rys wat op pad was en indien ons belangstel kon ons dit versprei.  Dit 
was bietjie moeilik aangesien ons mos nie ‘n netwerk gehad het waar ons kon versprei nie. 
Op 7 April 2021 het ons hierdie besending verrykte rys ontvang, wat deur SERVIR Mosambiek vervoer is 
hierheen vanuit Beira.  Omdat ons ook pas in Pemba aangekom het, het ons besluit om die besending 
tussen twee groepe wat reeds besig was met voedselhulp, te verdeel.  
 
Die eerste groep was Lamukani.  Lamukani werk reeds sedert 2005 met opleiding en kursusse oor 
HIV/VIGS, hoofsaaklik in die dorpies.  Hulle het ook ‘n projek vir kwesbare kinders.  Gedurende die 
verskillende krisisse (insurgensie, siklone) was dit vir hulle moontlik om te help met huishoudelike items, 
herstel van huise en verspreiding van kos aan kwesbare huishoudings.  Toe hulle as gevolg van terroriste 
aktiwiteite en covid beperkings nie verder in die dorpies kon aangaan met die kursusse nie, het hulle na 
Trauma kursusse oorgegaan.  Hulle het ongeveer ‘n 100 mense opgelei om met trauma-genesingsaktiwiteite 
aan te gaan – die hooffokus die ontheemdes.  Hulle het ‘n groep van 50 families (huishoudings wat deur 
kinders bestuur word, gestremde persone, ens wie na Kenneth geïdentifiseer is) vir wie hulle help met kos.  
Hierdie families het nou ook ontheemdes ontvang.  Hulle het ‘n program waar hulle boontjies koop en verpak 
en uitdeel, en dan kry die mense ook ‘n strokie wat hulle na ‘n winkel neem en die res van die kos ontvang.  
Een van Lamukani se mense sit by die winkel en betaal die eienaar aan die einde van die dag.  Hulle roep 
net ‘n sekere aantal persone per dag om nie samedromming te veroorsaak nie.  Die verrykte rys is tussen 
hierdie families verdeel en as ‘n addisionele bydrae gegee by wat hulle reeds ontvang.  Aanvanklik was daar 
skeptisisme by sekere individue by Lamukani.  Die verrykte rys is ‘n onbekende by die mense in hierdie 
areas en hulle het gedink die mense sal nie daarvan hou nie.  Ons het gevra dat hulle sal navraag doen oor 
hoe die mense die rys ervaar het.  Die ervaring is dat mense tog daarvan hou. 



Die ander groep is ons kollegas aan die anderkant van die Pembabaai.  Hulle woon rondom 20jaar in 
daardie gemeenskap.  Hulle het fondse van ‘n organisasie ontvang en dit was vir hulle moontlik om die 
ontheemdes in hulle gemeenskap vir ‘n paar maande te voed.  Hulle koop rys, mieliemeel, boontjies, 
olie in Pemba en vervoer dit dan met bote na hulle gemeenskap, waar hulle pakkies maak volgens die 
grootte van families.  Die mense kom almal op dieselfde dag en hulle name word geroep, afgemerk op 
die lys en hulle ontvang hulle kos.  Ons het laas maand saam met hulle gegaan en gehelp met die 
verspreiding.  Ons het die RAH rys in die pakkies ingedeel en daar was ‘n paar bokse oor.  Die gedagte 
was dat dit dan by die volgende uitdeel ingedeel sal word. 
 
Hierdie rys is ‘n paar weke later gebruik toe nog ontheemdes wat uit Palma gevlug het, na hernude 
aanvalle en mishandeling, met plaaslike bote by hulle aangekom het.  
 
In die volgende brief vertel ons julle van ons eie kos uitdeel in Pemba en besoeke aan verskeie mense 
wat uit Palma gevlug het.  
Hou asseblief aan bid vir ons veiligheid hier en ook al die mense wie uit Palma gevlug het.  Diegene wie 
familie hier het bly by hulle, die wie nie familie het nie bly in die opvangssentrum.  En ander bly in 
vlugtelingkampe buite die stad, waarvan ons hoor daar in een area alleen 70 kampe is.  
 
Ons noem graag weer van  ons boodskappe via Whatsapp.  Indien iemand belangstel, kan jy die 
nommer op jou foon stoor, 'n Whatsapp stuur na +258 84 228 9038, en jy ontvang dan die “Broadcast” 
boodskappe soos ons dit uitstuur. Stel gerus jou foon om nie outomaties foto’s af te laai nie, want ons 
stuur soms 'n hele paar foto’s. Dan kan jy self kies watter en hoeveel foto’s jy wil aflaai. 
Ons beplan om dalk in die toekoms die boodskappe via Signal uit te stuur.  Ons is aangeraai dat dit 'n 
beter opsie is as Whatsapp.  Diegene wat reeds Signal afgelaai het, Anna-Marie is op die nommer 
hierbo op Signal.  Stuur gerus 'n uitnodiging na die nommer.  Die wie nog nie afgelaai het nie, doen so 
in Playstore en stuur dan 'n uitnodiging na Anna-Marie se nommer.  Ons probeer dan so spoedig 
moontlik oorskakel na Signal.  
 

Kontak en ander inligting 
  
Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, Mozambique 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  - https://www.facebook.com/MakweMission 
Webblad:  https://www.mission4x4.co.za/MakweMission 
Celnr Moz:              +258 86 68 42 675        
                               +258 84 228 9038  + Whatsapp 
Celnr SA:             +78 348 1914   + Whatsapp 

 

Gebedsversoeke:    

• Vir ons verblyf hier in Pemba - dis nie 

goedkoop om hier te leef nie 

• Vir die mense van Quionga wie ons al 

hier teegekom het 

• Vir die mense in die opvangssentrum - 

daar begin more om dit uit te faseer 

• Vir die onrussituasie – en die 

oplossing daarvan 

• Vir die predikante wie ons bystaan 

• Vir die mense wat steeds in die 

omgewing van Palma vasgekeer is   

 

Danksegging:  

• Dat ons in staat is om 'n klein 

deeltjie te doen om te help 

• Vir mense wat bereid is om 

skenkings te maak 

• Vir mense wat hulp aanbied 

om skenkings hier te kry   
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