
1 MAART 2020 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle as die koringkorrel  
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen;  

maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” - Joh 12:24. 

Lourensrivier 
Gemeente 

www.lourensrivier.co.za / Tel: (021) 853-5991 

KNIEWERK: 
 Ds. Petrie vir sy boodskap. 

 Innige simpatie met Ben van Wyk en gesin met die heengaan van 
sy vrou, Erna. 

 Ons bid ook vir: Mense wat siek is. Siekes in die hospitaal. Mense 

wat wag vir mediese uitslae en ook die wat moet gaan vir mediese 
toetse. Ons bid ook vir die wat weet wat hul mediese uitslae is. 

Ons bid vir gesondheid en genesing.  

Welkom by ons erediens! 
Diens: Ds. Petrie de Villiers 

Eerste week in Lydenstyd 

Sin. Deurkollekte: Bediening aan Jode 

Dit is vandag die eerste Sondag in lydenstyd. Ons word bewus van ons eie geneigdheid om te 
sondig, om nie anders te kan as om sonde te doen nie. Daarom het ons ’n Verlosser nodig.  
Ons kan onsself nie red nie. 
Jesus word mens en kom woon onder ons om ons te red. Aangesien geen mens waardig is om 
God se weg te gehoorsaam en verlossing te bewerk nie, voorsien God self die volmaakte mens, 
Jesus Christus, die Seun van God wat op aarde vir ons versoening kom bewerk. 
 

Lydenstyd is ’n seisoen van 40 dae (wat die ses Sondae van Lydenstyd uitsluit) waartydens die 

kerk Jesus se dood met vreugde, hartseer, erns en pyn verkondig.  

Hierdie viering van Jesus se dood roep sy lyding in herinnering en reageer daarop ter 

voorbereiding van Paasfees en is dus ook ’n tyd van gebed, meditasie en stilte. Ons dink na oor 

ons eie gebrokenheid en bring ons sonde na God in verootmoediging. Tydens Lydenstyd vind ons 

krag en vergifnis in die lyding van Jesus Christus. 

BELOFTEROLLE:  
Ons wil jou graag uitnooi om agter in die kerk ’n belofterol te neem. Dit is gratis en deel van die 

Gebedsbediening. Dit kan ook as ’n gebed gebruik word. 

BESTE OUERS: 
 Ons nooi u uit om na kerk, terwyl Dinamiet Kiedz & Belofteland nog besig is, ’n koppie koffie 

saam met die gemeente te geniet, of om buite te wag. Die kinders sal by julle aansluit sodra die les verby  
en ons afgesluit het. U samewerking word opreg waardeer. 



PROGRAM VIR DIE WEEK 
 

SONDAG 1 MAART 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 083 643 0653 
09:00 - Doopdiens 
17:30 - Lifeline Jeug  
            Tijane 083 287 0954 
 
DINSDAG 3 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL   
Module 1/2  
 
WOENSDAG 4 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL  
Module 3/4 
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.  (021) 853-5991. 
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
 
DONDERDAG 5 MAART 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk. (021) 853-5991. 
 
VRYDAG  6 MAART 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG  8 Maart 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland.   
            Karin: 083 6430653 
09:00 - Doopdiens 
17:30 - Lifeline Jeug:  
            Tijane 083 287 0954 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

 
ONTHOU produk(te) hoef nie meer as R50 te 

wees nie...... 
 

ELKE BIETJIE HELP 
 

Gebruik die mannasakke in die mandjie by 
die kerkdeure  

Pakkies sop en sakkies sop-mengsels. 
Blikkies vis & bief / blikkies gemengde groente. 
Pakkies Soya Mince / 2 Minute Noodles. 
Spaghetti & Macaroni  
Klein pakkies suiker, koffie en tee. 
Poeiermelk & boksie melk. 
Toiletpapier, tandepasta,  seep, sjampoe, vroue-
doekies. 
Skoonmaakmiddels. 

KERKKANTOOR-URE: 
FINANSIES: 

Maandae: 09:00 - 12:30 
Dinsdae tot Vrydae: 08:00 - 12:30. 

Bel Charlene vir ’n afspraak/betalings/
besoeke na 12:30.  (021) 853-5991. 

ONTVANGS/ADMIN: 
Maandae:  09:00 - 16:00 

Dinsdae - Donderdae 08:00 - 16:00 
Vrydae: 08:00 - 13:00. 

NUWE INTREKKERS 
 

Welkom by Lourensrivier Gemeente.  
Daar is ’n boekie in die voorportaal waarin jy jou  

besonderhede kan skryf.  
 

Die Kerkkantoor sal dan met jou kontak maak.  
 

Die boekie is ook daar vir ENIGE IEMAND  
wat ’n besoek verlang, voorstelle of ’n 

gebedsversoek het. 

 VERJAARSDAE 
 
 
 

MAART 2020 
Ouderdom op lys is huidige 

ouderdom tensy 
verjaarsdag al verby is. 



 

 
 

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 

Wêreldbiddag vir Vroue 
Fokusland : Zimbabwe 

 

Wêreldbiddag (World Day of Prayer) 
is ’n globale ekumeniese beweging 
wat deur Christenvroue gelei word.  

Dit word jaarliks in meer as 170 lande 
gevier. Ons word genooi om deel te 
neem met gebed en aksie om vrede 

en geregtigheid te bewerkstellig.  
SA vier vanjaar 90 jaar se 

betrokkenheid by die biddag.  
2020 se tema : 

Rise! Take your mat and walk . 
As jy ’n Zimbabwiese man of 
vrou ken, vertel hulle van dié 

geleentheid en 
nooi hulle asseblief uit. 

WAT GEBEUR WANNEER EN WAAR 
 
SATERDAG 07 MAART: 
AMOS MARK: Vars groente en vrugte te koop in Strand, op die sypaadjie onder Spur by 
Kwikspar in BeachRoad 
 
WOENSDAG 11 MAART 
Die Ruimte Sentrum in Millsstraat 96 verkoop weer weekliks heerlike druiwe, vars afgelewer 
vanaf De Doorns, vanaf Woensdag 11 Maart 2020. Koste:  R75 vir 3,5 kg. Plaas asseblief u 
bestelling teen Maandae vir afhaal op Woensdae. Skakel Delmari/Gerda by 021 -854 8234. 
 
WOENSDAG 18 MAART 
Toerusting en motivering vir kantoorpersoneel 09:00-13:00. NGK Stellenberg. R300 p.p. 
Inskrywings sluit 13 Maart. hvt@kaapkerk.co.za. 0826533734 
 
SATERDAG 28 MAART 
’n ‘Bible Journaling’ werkswinkel word deur Christelle Venter aangebied. Kom kuiers saam! 
10:00-12:30. 3 Elsstraat, Strand. Koste R200 p.p, wat ’n kunspakket en verversings insluit. 
0826929086. 



1 Maart – 11 April 2020 Lydenstyd 

 

Wat is Lydenstyd?  

Lydenstyd is ’n seisoen van 46 dae  waarin die kerk die 

lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer 

in voorbereiding op die Paasfees. Lydenstyd wys by 

uitstek dat God op ’n besonderse manier die God van die 

noodlydende, die arme en die veronregte is en dat 

Christus in ons werklike nood ingedaal het. 
 

Waar kom Lydenstyd vandaan?  

Die Westerse kerk het in die tweede helfte van die vierde 

eeu in navolging van die Oosterse kerk begin om as 

voorbereiding vir Paasfees ’n vas tydperk van 40 dae in te 

stel. Die vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd 

per dag sonder vleis geëet is. Tradisioneel begin die vas tydperk op As-Woensdag. Aanvanklik was die plaas van die 

as op die kop van ’n sondaar ‘n soort tughandeling en boete-oplegging van die kerk. Later het die as ’n meer 

seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik die vorige jaar se verbrande palmtakke, op die voorkoppe van die 

lidmate in die vorm van ’n kruis gesmeer is. 
 

Wanneer vier ons Lydenstyd?  

Omdat Christene nie op Sondae (die opstandingsdag) gevas het nie, begin Lydenstyd op ’n Woensdag, ses en 

veertig dae (veertig dae en ses Sondae) voor Paasfees. 
 

Simbole, gebruike en rituele in Lydenstyd.  

Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus, ’n teken van sy 

lyding en sterwe. Dit is dus onvanpas om die kruis te versier. ’n Doringkroon of spykers kan saam met die kruis dien 

as simbole. ’n Groot, wit kers met doringdraad daarom gedraai, beeld uit hoe Christus gekom het om bevryding te 

bring van watter menslike nood ook al. Lydenstyd is ’n tyd van hertoewyding. Daarom staan dissipelskap sentraal. 

Lydenstyd is dus ’n tyd van toerusting vir dissipelskap. 

Die gebruik om in hierdie tyd van voedsel te vas, staan in die teken van hertoewyding. Hierdie gebruik kan met ’n 

bietjie verbeelding met vrug in ons huise gebruik word. As ’n teken van ons bereidheid om op te offer vir die 

evangelie, kan ons byvoorbeeld besluit om in hierdie tyd te vas van ’n gewoonte, soos die lees van tydskrifte of die 

kyk van TV. Ons kan ook besluit om van sekere voedselsoorte te vas.  

Lydenstyd is ’n tyd van bepeinsing en stilte. Afsondering is daarom baie nodig. Hoewel ons in hierdie tyd baie nadink 

oor God se oordeel oor die sonde, is dit ook ’n tyd om ons te verwonder oor die kruisiging as dié liefdesdaad van alle 

tye. Lydenstyd is ’n gereedmaak om vernuwing in ons lewe te ontvang. Die pynlikheid van die erkenning van ons eie 

sonde is hiervoor noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbeleidenis en boetedoening is in hierdie tyd prominent, maar 

dit alles staan in die teken van die nuwe lewe wat ons simbolies ontvang op Paassondag. Die as van As-Woensdag is 

’n simbool hiervan. Van die wonderlikste kerkmusiek is lydensmusiek. Beter as om net daarna te luister, is om self 

deel te neem aan ’n kooruitvoering of die gereelde sing van lydensliedere.  
 

Kleure in Lydenstyd:  

Op As-Woensdag is die kleur grys. Vir die res van Lydenstyd word donker, aardse kleure voorgestel. Pers word 

dikwels in hierdie tyd gebruik, maar herinner dalk te veel aan ’n begrafnis. 

Die kleure van die Groot Lydensweek en Paasnaweek is belangrik omdat dit die dramatiese karakter van hierdie tyd 

kan onderstreep.  

Vanaf Palmsondag tot die Donderdag voor Goeie Vrydag, word ’n dieprooi gebruik om die bloed van Christus te 

simboliseer. 

Op Goeie Vrydag en die daaropvolgende Saterdag word geen kleure of versierings gebruik nie. Dit staan in kontras 

met die baldadigheid van die versierings en kleure wat op Paassondag en in die tyd daarna gebruik word. 


