
08 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 

Diens: Ds. Petrie de Villiers                                                        2de Sondag in Lydenstyd 
Fokusteks: Genesis 12:1-4a 

Ander tekste: Romeine 4:1-5, 13-17; Johannes 3:1-17 
Abram (later Abraham) se roeping is ’n langtermyn projek met die verlossing van die 
ganse mensdom in die oog. God begin met Abram (en sy nageslag) ’n proses van 
vernuwing en herstel wat tot die verlossing van die mensdom en sy wêreld lei. Die 
voorafgaande hoofstukke (Gen 1-11) beskryf die prehistoriese gebeure. Die Skeppergod 
het alles mooi en goed gemaak, maar die mensdom rebelleer herhaaldelik teen God.  
Dit vertel van God wat die rebellie teenwerk met sy genade, wat herstel en nuwe kanse 
bied. Die tema van goed en kwaad figureer prominent in Genesis 1-11. 

Ons deel in God se bemoeiing met die mensdom 
Ons sonde veroorsaak verlies in lewensgehalte. 

Ons roeping is in God se plan ingebed. 
Ons neem God se beloftes ernstig op. 

Ons wil geloofsgetrou reageer op God se opdrag en belofte. 
Bron: Leesrooster vir Lidmate; oordenkings vir lidmate gebaseer op die kerkjaar. (verkort). 

Sin. Deurkollekte: Gemeentebediening 

KNIEWERK 

Laat weet ons asseblief van enige lidmate wat siek, of in die hospitaal is.  

VOORBIDDING VIR: 
 Voorbidding vir ds. Petrie vir sy boodskap. 
 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! 

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 8 MAART 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 0836430653 
09:00 - Erediens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
MAANDAG 9 MAART 
Rapha Vroue 19:00 - Jackie: 084 505 2908 
 
DINSDAG 10 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Module 1 @ 18:00.  
Module 2 @ 09:00  
(021) 853-5991. 
 
WOENSDAG 11 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL 
Module 3 @ 09:00.  
Module 4 @ 10:15.  
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.  (021) 853-5991. 
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
 
DONDERDAG 12 MAART 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk. (021) 853-5991. 
 
VRYDAG  13 MAART 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG  15 Maart 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland.   
            Karin:0836430653 
    Strand Skoonmaak-aksie 
09:00 - Diens 
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. 

Kom kuier saam en  
geniet ’n   

koppie koffie/tee  
na die diens. 

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. 



 

 
 

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 

 

Is daar dae wat jy “af” voel?   
Sukkel jy om geestelik en liggaamlik sterk te 

bly?  
Het jy gebed of bemoediging nodig?  

Ons wil jou so graag bystaan. 
 

Terugvoering/gebedsverhoring 
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan 

 met almal vir wie ons bid. Hou ons op hoogte.  
Kontak die kerkkantoor  

(021) 853-5991 / admin@lourensrivier.co.za 

WOEKERHOEKIE:  
 

Beskuit, koekies, vyekonfyt, 
vrugterolle, blatjang, canola & olyfolie. 

Beskikbaar in die Kerkkantoor 
Van die produkte is nou teen halfprys 

beskikbaar !! 
Heerlike varsgebakte  

koekies @ R25, Beskuit (R40) 
Vele meer!!!! 

 
Kom loer in en ondersteun die projek. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VERJAARSDAE 
 
 
 

MAART 2020 
Ouderdom op lys is huidige 

ouderdom tensy 
verjaarsdag al verby is. 

WAT GEBEUR WANNEER EN WAAR 
 

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. 
 

SATERDAG 15  MAART 
Dinamiet Kiedz en Belofteland + ouers - Groot 

Strand Skoonmaak  
@ 09:00 

 
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. 

Gebed vir die week                       

John Baillie

 

 

Here God, mag die herinneringe 
aan die lewe van u Seun wat op die 
stofpaaie van hierdie aarde geloop 

en tussen ons gewone mense 
gelewe het, vandag in die 

alledaagse take en eise van die 
lewe vir my tot inspirasie wees. 

Laat my onthou hoe Hy gedien het, 
eerder as om op bediening 

aanspraak te maak; hoeveel 
deernis Hy gehad het met alle 

mense se pyn en seerkry; 
hoe moedig Hy was in sy eie lyding. 

Herinner my in my eie optrede aan 
sy nederigheid. Hoedat Hy nie 

ander beledig het toe hulle Hom 
verneder en geslaan en bespuug 

het nie. 

Laat sy eenvoud my leer om alle 
vertonerigheid te vermy. 

Laat my leer uit sy selfbeheersing, 
sy rustigheid en innerlike vrede, sy 
volkome vertroue op U, sy Vader. 

Vul my vandag opnuut met die krag 
van u Gees, sodat ek in Jesus se 

voetspore sal kan volg. 

(Uit: Die Groot Gebedeboek, saamgestel 
deur Piet Naude, 2014) 

Sinode van Wes-Kaapland 


