NUUSKRUMMELS

18 Februarie 2021

Briewe en kaartjies van hoop is verlede week by Huis-Jan Swart af gegee. Dit is spesiaal met ‘n
Valentynsdag-ete aan die inwoners uitgedeel. Baie dankie vir elkeen wat die tyd afgestaan en
woorde van hoop neergepen het vir ons hartsmense in die aftree-oord. Dankie vir elke kaartjie,
prentjie en bemoedigende brief. Elke inwoner het ‘n brief gekry.
My pa vertel graag die storie van ‘n oom van Senekal wat jare gelede aangestel is om die wit
strepe op die teerpad te verf.
Hy het elke oggend douvoordag, by die voordeur uitgestap, netjies geklee in ‘n spierwit oorpak.
Die oorpak was mooi gestryk en daar was nie ‘n merkie op nie. Sy skoene het geblink. Hy sou
stap tot waar hy moes werk. Daar het hy al sy toerusting uitgepak.
Die oom het ‘n kussing op die teerpad gesit, waarop hy sou kniel. Daarna het hy ‘n borsel uit sy
tas gehaal en die stukkie pad wat hy gaan verf, skoon gevee. Hy het met ‘n liniaal en merker die
pad gemerk en as hy tevrede was met alles het die wit verf die teerpad ingekleur. Hy het sy merk
gemaak.
Hy sou 17:00 oppak en huis toe gaan net om dié roetine die volgende dag te herhaal. Hy het elke
oggend douvoordag, netjies by die voordeur uitgestap...
Dié oom was trots op sy werk. Dié man se wel en weë en werksetiek het baie beïndruk, sonder
dat hy daarop gefokus het. Hy het nie geleef om mense te beïndruk nie, maar om sy werk met
trots te doen, al was hy net ‘n padverwer.
Hy het ‘n verskil gemaak. Ek en jy kan ook ‘n verskil in ander se lewens maak. Jy sal nooit weet
wat ‘n gewone “Goeie môre, hoe gaan dit,” beteken nie. Of as jy ‘n brief vir ‘n onbekende skryf
of die telefoon optel en ‘n geliefde bel of ‘n boodskap stuur nie. Jy kan ‘n verskil maak deur net
vriendelik te wees, daar te wees, om te gee. Mag jy ook die week kleur in iemand se lewe bring,
iemand se lewe kom inkleur met ‘n verfkwas of twee.

AKTIWITEITE VIR DIE WEEK

Sondag 21 Februarie

• Videoboodskap: Ds. Petrie se video word deur WhatsApp en SMS gestuur. Die video en
die geskrewe boodskap word op die kerk se Webblad en Facebook-blad gelaai.
• Lifeline Youth: Hoërskool leerders vergader 17:30 by kerk, in die kerksaal. Onthou jou
Bybel! Kom so 10 minute vroeër vir die “screening” proses. Dit is verpligtend om ten alle
tye maskers te dra en sosiale afstand sal toegepas word. As die weer lekker is, kom ons
buite die kerk bymekaar. Kontak Tijane: 083 287 0954 / Attie 079 442 2230
MAANDAG 22 Februarie
• Rapha Vroue – Kontak kerkkantoor vir meer inligting 0218535991
Dinsdag 23 Februarie
• Veritas Bybelskool Module1/2
• Matriekuitslae word vandag bekend gemaak! Baie sterkte vir al ons matrieks en ouers!
Woensdag 24 Februarie
• Veritas Bybelskool Module 3/4
• Vrouebiduur 09:00 by kerk.
• Senior Manne 08:00 by kerk
Donderdag 25 Februarie
• Gebedskursus 09:00 by kerk
Vrydag 26 Februarie
• Sakemanne - Vrydae 05:30 – kontak kerkkantoor 0218535991
• Mannebyeenkoms by kerk – 06:00
Sondag 28 Februarie
• Dinamiet Kiedz/Belofteland 09:00-10:00.
• Videoboodskap: Ds. Petrie se video word deur WhatsApp en SMS gestuur. Die video en
die geskrewe boodskap word op die kerk se Webblad en Facebook-blad gelaai.
• Lifeline Youth: Hoërskool leerders vergader 17:30 by kerk, in die kerksaal. Onthou jou
Bybel! Kom so 10 minute vroeër vir die “screening” proses. Dit is verpligtend om ten alle
tye maskers te dra en sosiale afstand sal toegepas word. As die weer lekker is, kom ons
buite die kerk bymekaar. Kontak Tijane: 083 287 0954 / Attie 079 442 2230
SNUFFELMARK – Vir eers afgestel tot verdere kennisgewing.

Kerkkantoor oop Maandag tot Vrydag 09:00 – 13:00
Ds. Petrie 073 166 1306 / e-pos: petrie@lourensrivier.co.za
Charlene 082 384 4037 / e-pos: fin@lourensrivier.co.za
Riata 082 560 5283 / e-pos: admin@lourensrivier.co.za
Voorbidding
As jy of ‘n geliefde in die hospitaal is, siek tuis is of voorbidding benodig, kontak asseblief die
kerkkantoor. Ons kan jou gebedsversoek anoniem op die gebedslys sit as jy dit so sou verkies.
Ds. Petrie vir sy boodskap.
Innige simpatie met Annette Verwey en gesin met die afsterwe van haar man, Hannes.
Jannie van Eeden – gesondheid.
Jean Maritz vir gesondheid en beterskap – in hospitaal.
Rose Miller – gesondheid. Berei voor vir ‘n operasie.

LIFELINE JEUG
Kom kuier saam, leer meer oor Jesus en die Bybel, ons het hope pret!!

Kontak Tijane: 083 287 0954 / Attie 079 442 2230

Videoboodskap Sondag 21 Februarie 2021
Video is Saterdag op FB en Webblad beskikbaar.
Vir meer video’s besoek ons webblad
https://www.lourensrivier.co.za/
Klik op die link (bo) wat jou na die webtuiste sal neem,
klik dan op die blokkie “video boodskappe” (sien voorbeeld).
Geskrewe boodskap op FB en Webblad beskikbaar.
Video en geskrewe boodskap word Sondag per WhatsApp gestuur.

Liewe Ouers, Belofteland, en Dinamiet Kiedz
Ons kan nie wag om julle op Sondag 21 Februarie 2021 weer te sien nie.
Ons begin soos gewoonlik om 09h00 tot 10h15.
Ons nooi ook al die Mammas & Pappas uit
om ons eerste ken mekaar diens saam met ons kiedz by te woon.
Dit gaan kort diens wees, waarna ons die reëls en regulasies sal hanteer, sodat julle die
groepleiers kan ontmoet en kinders inskryf. Geen inskrywings sal voor die tyd gedoen word nie.

Lydenstyd.
Lydenstyd is ’n belangrike seisoen in ons kerkjaar.
Sewekandelaar (menora) - Lydenstyd begin met Aswoensdag (dit was
Woensdag 17 Februarie 2021) en duur 40 dae (Sondae word nie bygetel nie) tot
en met Goeie Vrydag.
Die sewekandelaar (menora) word gebruik om die tyd af te tel - een kers meer
word elke Sondag doodgeblaas, en op Goeie Vrydag, die laaste kers.
Julle kan by die huis enige 7 kerse gebruik en dit ook Sondae saam doen. Wanneer ons na die kerse kyk,
onthou ons dat Jesus lyding ken en ook by ons (en ander) is wanneer ons swaarkry.
Kruis - In Lydenstyd word daar gefokus op die lyding van Jesus. Christene gebruik hierdie tyd om hulself
voor te berei op Paasfees deur introspeksie en sondebelydenis te doen. Ou kerk gewoontes soos vas, stilte
en gebed het Christene oor die eeue hiermee gehelp. Julle kan by die huis ook ’n kruis maak uit hout, draad,
karton of 2 stokke en iewers uitstal, byvoorbeeld naby aan julle voordeur. Lees meer hier:
https://dinkjeug.co.za/meer-oor-lydenstyd/

Tweedehandse klere- skenkings gesoek

Aanhou-Wen is dringend op soek na tweedehandse klere. Skenkings kan op
‘n Woensdag of Vrydag tussen 08:00 en 13:30 by die sentrum afgelaai word.
Die adres is Drummerstraat 32, Somerset-West.

Effektiewe ouerskap, bulletproof teen bullies, en werkswinkels vir gesondheidswerkers...
‘n Virtuele aanlyn werkswinkel vir jou? Kontak benice@drsteyn.com om te registreer

Ondersteun plaaslik. Ondersteun ons borge/adverteerders

“Dream Big - Think Small”
Het jou werksomstandighede die afgelope tyd verander en is die toekoms onseker?
Word deel van ons “think tank” vir Entrepreneurs, Matrikulante en Werksoekers waar ons ander
se stories hoor en so mekaar help toerus vir nuwe uitdagings.
Dit is in die vorm van informele gesprek aande asook kundige sprekers. Nooi gerus iemand saam
wie se werksituasie ook geraak is deur Covid.
Daar is geen koste, maar jy moet jou entoesiasme inpak sodat ons saam kan dink en met nuwe
idees vorendag kom.
Datum: Dinsdag, 23 Februarie (18:00-19:00)
Plek: Helderberg Gemeente, Firmountweg 82, Somerset-Wes, Lokaal – Tent
Onthou om jou masker te dra asseblief.
Kontak gerus vir Ghian du Toit vir meer inligting: 073 033 9897 /
ReadyForAdventureSA@gmail.com

Lees die volgende berig: Lig Tydskrif - ‘Brandvlei se boere kort nóú hulp’
https://lig.christians.co.za/brandvlei-se-boere-kort-nouhulp/?fbclid=IwAR3uTtPGzE0ZzqGxtAzvb4aVhHhrznEqOY-bZcVPxX2pQaol_h0GzVnOdzY

