NUUSKRUMMELS

29 Julie 2021

Glo soos ’n kind!
Die week se Nuuskrummels begin met pret, want ons kort pret en hoop en armsvol liefde. Staan vir ’n
oomblik stil, gaan sit buite in die son en as dit reën, kyk na die druppels teen die venster. As jy kan, gaan sit
op ‘n bankie by die strand of stap. Haal asem...
As die golwe van Covid en die vlakke van verandering in vandag se lewe jou wil oorweldig, raak stil en haal
asem, raak stil en glo weer soos ’n kind.
Soek die 7 verskille in die prent. Pret-aktiwiteit vir oud en jong, en meer spesifiek vir ons jongklomp

Vind 7 Verskille

Erkenning/bron. Ds. Hettie Wessels (Facebook: NG. Weltevreden)
Ek loop nou al ‘n paar dae en herkou aan ‘n ding. Die ding rondom hartseer en verlies. Die
mens kan alles meet, ek weet hoe ver ek kan hardloop of nie hardloop voor ek gaan omval …
kilometer of meter. Ek weet hoeveel liter melk ek nodig het vir die week. Ek weeg myself in
kilogram. Dit is net 3 grade buite en ek kry koud. As ek laat is breek ek die wet en ry vinniger
as 60km/h.
Maar op watter skaal meet ek hartseer? Hoe koud is rou? Wat weeg seerkry? En hoe vinnig
beweeg die pyn van verlies?
Rou is baie dinge wat gelyktydig plaasvind. Dit is diep hartseer, verlies en seer, vermeng met
soek na hoop vir more, vasberadenheid. Om te probeer om 'n konkrete definisie op so 'n
sterk emosie te plaas, ontneem die swaarkry mens die bevestiging wat hy benodig om
daardeur te werk.
Ons almal ervaar verskillende vorme van verliese deur ons hele lewe en ons kies om die
intense en oorweldigende gevoelens wat op verskillende maniere ontstaan, te oorwin. Daar
is soveel soorte verliese, en dit is nooit maklik om dit te oorkom nie. Dit is belangrik om te
verstaan dat almal anders met verlies omgaan en dat die gevoelens vir sommige langer kan
wees. Verlies, rou en hartseer kan nie vergelyk word nie, dit is nie ‘n kompetisie nie.
Ons moet vir mekaar die toestemming en die ruimte gee om elke een op sy eie hierdie
onbeskryfbare, onmeetbare emosie van verlies of rou te leer saamdra. Want ek dink nie dit
is iets wat sommer net op ‘n dag opraak nie. Die seer verander, dit verander my, ek kry ‘n
nuwe identiteit, ek leer om dit anders te hanteer, dit lê dalk bietjie dieper, maar dit bly
onlosmaaklik deel van my. Die hoe swaar ek daaraan dra, hoe ver ek sal moet loop en hoe
baie liters trane ek gaan huil dit is onmeetbaar en onvoorspelbaar.
Teks:
• Johannes 14: 27“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir
julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle
moet nie bang wees nie.
• Psalm 147: 2Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel
bymekaarbring. 3Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde.
• Matteus 11: 28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
Nadenke:
Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy
my die lewe weer anders sien. 3Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos ’n
goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe
belangrik God is.
4Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie,
sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos
my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. (Psalm 23 Die Boodskap)
Wat ons wel weet sonder twyfel, aan verlies dra ons nooit alleen nie. God is daar met
elke asemteug. Dink aan daardie hartverskeurende snikke, die soeke na asem … God
se asem. Hy sal jou nie los nie. Jy hoef nie eers vas te hou nie, Hy sal jou dra, jy moet
net vra.
Gebed: Here ons wêreld is swanger van emosie, help ons dra asb, die las raak soms te swaar.
Amen

Nuus uit die Kerkkantoor
Covid-19-vlak-3:
Kantoorure : Maandag-Donderdag 09:00-14:00 en Vrydae 09:00-13:00
Vroue-Bidgroep kom weer van Augustus af bymekaar.
Gebedskursus kom eers in September weer bymekaar.
Manne-Bidgroep het weer begin
Lifeline Jeug begin Sondag 8 Augustus
Kinderkerk – Lesse word per WhatsApp gestuur en is ook op die kerk se Webblad beskikbaar.
EREDIENSTE
Geen eredienste vir nou.
Eredienste sal begin sodra die inperkings verslap en 100 en meer mense toegelaat word.
Ds. Petrie se geestelike videoboodskap, asook sy geskrewe boodskap, is Vrydae op die kerk se webtuiste
en Facebook-blad beskikbaar. Die video word ook op die kerk se WhatsApp groep en ook per SMS na
lidmate gestuur.

VOORBIDDING
- Ds. Petrie de Villiers vir sy boodskap.
- Ons bid vir beterskap en gesondheid vir Stephan Meyer en Annette, asook Hugo du Preez en gesin
en ook vir Louis en Elmien Koekemoer en gesin, wat tans isoleer en tuis aansterk. Julle is in ons
gebede.
Indien jy ’n gebedsversoek het, stuur dit asseblief na 0825605283 of na admin@lourensrivier.co.za
Alle inligting word as privaat hanteer en slegs met toestemming, sal versoeke gedeel word in die
Nuuskrummels en/of gebedslede. Jy kan jou versoek ook as “anoniem” *** stuur.
POPI WET
Elke lidmaat moet asb 'n vorm voltooi en toestemming gee.
Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om
hulle persoonlike inligting in te samel en veilig te bewaar, sodat slegs gemagtigde persone toegang het tot ‘n persoon se
persoonlike inligting.
Klik op die link om die vorm aanlyn te voltooi, of besoek die webblad vir die lidmaatskapvorm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7weZgJybdv5CyfaCVh8m0vrK6jvFJeKL3UtbdCQgzUD6MA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

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

Vakante Betrekking : NG Kerk Gordonsbaai
Ons gemeente beskik oor ‘n vakature vir ‘n Erediens koster vanaf 1 September 2021.
Primêre pligte behels:
• Sondae alle eredienste (oop en toesluit / voorberei van gebou(e) / toesig), asook
Goeie Vrydag, Hemelvaart, Pinkster, Kersdag.
• Huwelike / Begrafnisse / Funksies (oop en toesluit / voorberei van gebou / toesig).
• Hulp verleen by Gemeente funksies bv. Basaar en Hoenderbraai.
• Rekenaarvaardigheid ’n vereiste.
Vir meer inligting oor die vereistes en verantwoordelikhede van die posisie, kontak :
Sanette Strydom : ngkgordonsbaai@absamail.co.za
Aansoeke sluit : 6 Augustus 2021

BERG-EN-SEEKLUB VIR SENIOR BURGERS:
As gevolg van die durende Inperkings maatreëls en die onsekerheid oor persoonlike veiligheid
ens., het die bestuur besluit om die Byeenkoms van 5 Augustus te kanselleer.
Sodra omstandighede meer genormaliseer het, sal ons u in kennis stel wanneer ons weer
bymekaarkom.

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik

Kinderkerk : God toets Abraham se Liefde

8 DAE | 8 MARATONS | 1 PELGRIM | VERSKEIE VOORDELE
16 to 23 Oktober 2021, Stellenbosch tot Agulhas
Die veteraan atleet, Christo van der Berg, het kragte gesmee met Solidariteit Helpende Hand
se Wes-Kaapstreek, om verskeie kinders in die Wes-Kaap (#WesternCape) te voed.
Christo gaan tydens die epiese tog, by verskeie klein dorpies aandoen en met plaaslike
inwoners, skole en kerke gesels om die uitdagings wat hul eerstehands ervaar, te verstaan
en te kyk hoe om die situasie te hanteer en te help.
Die aksie is ook ‘n bewusmakingsveldtog vir #HelpendeHand.
Volg hom gerus op sy pad en die voorbereiding na die groot geleentheid.

ERKENNING/BRON: Run For Hope Pilgrimage @runforhopepilgrimage ·

Kyk gerus na die video:
https://www.facebook.com/watch/?v=957671524802729

