
19 Januarie 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 na Epifanie 
 

Fokusteks 1 Korintiërs 1:1-9 . Ander tekste: Jesaja 49:1-7; Psalm 40:1-11; Johannes 1:29-42. 
 

In die Korintiërs-korrespondensie fokus Paulus op die krisisse wat in sy afwesigheid in die gemeente in 
Korinte ontstaan het. In Paulus se openingswoorde ontdek ons God oral: God se kerk, God se apostel, God 
se getrouheid. Te midde van menslike onenigheid en konflik herinner hy hulle aan die bron van alles, 
naamlik God se openbaring in Jesus Christus. Paulus bemoedig hulle deur hulle te verseker dat God se 
getrouheid groter as hulle ontrou is. 
 
Ons behoort aan God se kerk - Ons is deur God afgesonder en geroep en ons behoort aan Hom. Hy 
skenk gawes en kennis. Hy sal aan sy geroepenes die krag gee om standvastig te bly. 
Ons maak God sigbaar - Epifanie en die weke daarna het te make met die viering van God se verskyning 
in Jesus Christus, tussen ons. Die tekens van God se teenwoordigheid in Paulus se tyd en ons tyd is 
gemeenskappe van gelowiges wat deur hulle blote daar-wees herinner aan God se keuse vir ons. 
Ons word verander deur God se roeping - Waar God deur sy Gees werk en roep, is daar altyd vrugte, 
baie keer ten spyte van ons. 
Ons oriënteer ons daagliks - As gelowiges word ons genooi om ons daagliks te oriënteer in die lig van 
ons roeping en identiteit in Christus.  
Ons roeping is ons begin en einde - God het Israel geroep om ’n lig vir die nasies te wees. God kies 
nooit bloot ter wille van die spesifieke een wat gekies word nie, maar altyd ter wille van iets groters. 

 

Bron: Leesrooster vir Lidmate; oordenkings vir lidmate gebaseer op die kerkjaar. (verkort). 

Die finansiële kantoor sal van 
Januarie 2020 om 12:30 toemaak. Bel 

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

 

KERKKANTOOR-URE: 
FINANSIES: 

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

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

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

KNIEWERK: 

 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Innige meegevoel met Annatjie du Preez  
      en gesin met die heengaan van haar man,   
      Danie.  
 Voorbidding-Gerrie Coetzee, gesondheid. 

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. 

Welkom by ons erediens! 

Deurkollekte: Uitreikfonds.   



WOEKERHOEKIE:  
 

Beskikbaar in die Kerkkantoor 
 
 

Van die 
produkte is 

nou teen 
halfprys 

beskikbaar !! 
 
 

 
 
 

Heerlike 
varsgebakte  

koekies  
 

@ R25 
 

Gemmer 
Milo 

Gemengde pakkies 

MAAK ’N VERSKIL! 

 

 SONDAG KOLLEKTEERDERS: Kontak die 
kerkkantoor as jy Sondae kan help met die 
opneem van kollekte. Ons kort nog so 3 
mense.  (021) 853-5991. 

 DINAMIET KIEDZ & BELOFTELAND: Ons 
kinders benodig ouers wat Sondae as 
groepleiers/helpers kan help – Kontak Karin 
Kuys 0836430653. 

 TEE EN KOFFIE NA KERK: Mense wat 
graag wil help met die skink van koffie/tee na 
kerk, kan die kerkkantoor kontak.  

 (021) 853-5991. 
 KOSKAS: Dankie vir die mense wat ons 

gekontak het en vir tannie Mara gaan help 
met die uitpak en opmaak van kospakkies. 
Kontak die kerkkantoor as jy ook hier wil help: 
(021) 853-5991. 

 FEESMARK: Ons benodig ’n persoon wat die 
reëlings van die kerk se jaarlikse Feesmark 
kan oorneem/bestuur. Kontak die kerkkantoor. 
(021) 853-5991 

 
DAGBOEK VIR JANUARIE 

 SAKEMANNE: Vrydae 06:00 in konsistorie. 
 MANNEBYEENKOMS by Smiling Oven 

Vrydae 05:30. Nic Huisman 082 552 2423 . 
 SENIOR MANNE: Woensdae om 08:00 in 

Moederskamer.  
 Kontak die kerkkantoor. (021) 853-5991 
 SNUFFELMARK: Woensdag 29 Januarie 

12:00 in kerksaal. (Elke laaste Woensdag van 
’n maand). Kontak Gail Fourie 083 789 2190. 

DAGBOEK VIR FEBRUARIE 
 RAPHA VROUEGROEP: Begin Maandag 3 

Februarie om 19:00. Kontak Jackie Strauss 
084 505 2908. 

 VERITAS BYBELSKOOL: Module 1/2 begin 
Dinsdag 4 Februarie. Module 3/4 begin 
Woensdag 5 Februarie. Koste - R450 p.p. 
Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting. 

 (021) 853-5991. 
 GEBEDSKURSUS: Gratis. Begin Donderdag 

6 Februarie om 09:00 by die kerk in die 
gebedskamer (ou moederskamer). 

 VROUEBIDUUR: Begin Woensdag 5 
Februarie om 09:00 by die kerk in die 
gebedskamer. 

VRUGTEMARK VAN 
ARBEIDSBEDIENING 

 
 

Datum: Vrydag 24 Januarie. 
Plek: NG Kerk Strand. Birkenheadstraat 42. 

TYD: 8.30 – 11.00 
 

Vars vrugte en groente van Villiersdorp, 
Grabouw, De Doorns. Basaar-gunstelinge. 

Geniet `n koppie tee en versnaperinge. 
 

 Navrae: Jan van den Berg.  
021-8531631  /  0768855533  /  0761347780 . 

HELP MET ROLSTOEL-“RAMP” 
 

Een van ons lidmate is dringend op soek 
na ’n rolstoel-ramp vir die trappies by sy 

huis. Hy is die laaste 2 weke  van ’n 
rolstoel afhanklik. Die trappe by sy huis 
belemmer sy beweging en hy kan nie uit 

sy huis kom nie.  
Mense wat graag wil help, kan die 

Kerkkantoor kontak: 
(021) 853-5991. 



 

Jy kan nou die  ZAPPER selfoontoepassing as ’n 
addisionele manier vir bankkollekte en dankoffer 
bydraes gebruik. Laai die “APP” gratis af van jou 
selfoon se “app store”  Jy sal van elke transaksie 
verwittig word deur Zapper.  

 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

)  
 
 
 
 
DINAMIET KIEDZ & BELOFTELAND 

SONDAE @ 08:45 
Kontak Karin Kuys: 0836430653 

 
 
 
 
 

 
LIFELINE (JEUG) 
SONDAE @ 17:45 

Kontak Tijane Visser 0832870954  

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. 



 
 
 


