
02 Februarie 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                                                      Vierde Sondag na Epifanie 
 

Fokusteks 1 Korintiërs 1:18-31 . Ander tekste: Miga 6:1- 8; Matteus 5:1-12. 
 

Ons omhels die goeie nuus van die gekruisigde Christus; 
Ons vier die Godsverskyning aan die voet van Christus se kruis; 

Ons luister intens na God se Woord; 
Ons lees die Bybel as ’n geestelike boodskap; 
Ons streef na die wysheid en krag van God. 

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

 

Deurkollekte: Uitreikfonds 

KNIEWERK: 

 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Andre Thiart en sy vrou Anna-Marie van Quionga, 

Mosambiek, vir sy boodskap en hulle werk. 
 Voorbidding vir Erna van Wyk. Tans in hospitaal. 
 Voorbidding vir Bertha Matthee vir herstel na operasie. 
 Innige meegevoel met ds. Petrie en gesin met die heengaan 

van sy ma, Ria de Villiers.  
 

Welkom by ons erediens! 

Andre & Anna-Marie Thiart van Quionga, 
Mosambiek besoek ons gemeente vandag.  

Andre sal die boodskap tydens die diens lewer en 
terugvoer gee oor hul werk in Quionga.  

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. 



MAAK  ’N VERSKIL! 
Ons kort nog so 2 mense wat Sondae kan help met 
die opneem van kollekte. Kontak die kerkkantoor as 

jy kan help. (021) 853-5991. 
 
 

DAGBOEK VIR DIE WEEK 
2 - 9 FEBRUARIE 

 
SONDAG 2 FEBRUARIE: 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland. Karin:0836430653 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
MAANDAG 3 FEBRUARIE: 
RAPHA VROUEGROEP: (elke 2de Maandag) 
19:00 by die kerk. Kontak Jackie 084 505 2908. 
 
DINSDAG 4 FEBRUARIE: 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Tye: Module 1 @ 18:00. Module 2 @ 09:00 by kerk. 
Koste R450 per persoon. (021) 853-5991. 
 
WOENSDAG 5 FEBRUARIE: 
VERITAS BYBELSKOOL 
Tye: Module 3 @ 09:00. Module 4 @ 10:15. 
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.  (021) 853-5991. 
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
 
DONDERDAG 6 FEBRUARIE: 
GEBEDSKURSUS:  
Die Gebedskursus is gratis en word elke 
Donderdagoggend om 09:00 by die kerk aangebied.  
Die kursus begin op 6 Februarie. Kontak die 
Kerkkantoor: (021) 853-5991. 
 
VRYDAG 7 FEBRUARIE: 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. Kontak 
Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG 9 FEBRUARIE: 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland. Karin:0836430653 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

 
ONTHOU produkte 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. 

NUWE 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. 

 
Bel Charlene vir ’n afspraak/betalings/

besoeke na 12:30.  (021) 853-5991 

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. 



 
 

BERG-EN-SEEKLUB vir Seniors 

Die bekende teoloog en oud-moderator 
van die Wes-Kaap en tans direkteur van 
die Sentrum vir Publieke Getuienis, dr. 

Braam Hanekom, praat Donderdag 6 

Februarie om 9.30 by Moedergemeente 
Andries Pretoriusstraat, Somerset-Wes. 

Onderwerp:   
Om met humor en hoop die nuwe jaar 

(dekade!) te hanteer. 
Die sopraan, Naomi Bell, tree ook op. 

Almal is hartlik welkom. 
Koste:   R10 vir lede,   R15 vir besoekers . 

BERG 80 VERJAARSDAE 
Januarie & Februarie 2020 

 
Die ouderdom op die lys is die huidige ouderdom, tensy verjaarsdag al verby is. 



 
 
 

  DINAMIET KIDZ & BELOFTELAND 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kom kuier saam en 
geniet ’n   

koppie koffie/tee  
na die diens. 

VIR ONS OUERS 
 

Ons is opgewonde om in 2020 weer ’n 
pad saam met u kind te stap.  

 
Ons nooi elkeen van 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 is en ons afgesluit het. 

 
U samewerking word opreg waardeer. 

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 

Liewe Ouers 
 

Dankie vir al die groepleiers en helpers 
wat deel is van ons span! Ons is 

dankbaar vir julle insette en hulp. 
 

Talentvolle tieners en volwassenes 
word uitgenooi om deel te word van 

ons span – kom deel jou talent in kuns, 
fotografie, musiek, instrumente ens. 

met ons kinders en word deel van ons 
familie. 

 
Kontak ons gerus indien u enige vrae 

het. 
Karin Kuys 083 643 0653 

 

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. 

 

WEEK VAN GEBED  
17– 23 FEBRUARIE 

 
Ons kerk neem Woensdag 19 Februarie 

deel aan die  
WEEK VAN GEBED. 

Die gebedsaksie begin Woensdagoggend 
net na middernag en roteer uurliks. 

Lidmate word uitgenooi om saam te bid. 
 

Mense wat vanjaar weer by dié 
gebedsaksie betrokke wil raak, kan hulle 
name neerskryf op die tydrooster in die 
portaal teen die kennisgewingbord of 

kontak die kantoor per epos - 
admin@lourensrivier.co.za of  

(021) 8535991 


