NUUSKRUMMELS

20 FEBRUARIE 2020

Die aanbieder van ‘n eens bekende Amerikaanse kletsprogram, het eendag min of meer die
volgende gesê; “’n Brandweerman moet eers sy volle uitrusting aantrek voordat hy by ‘n
brandende gebou kan inhardloop. Al is die brandweerman se bedoeling hoe goed, as hy nie die
regte klere en beskerming aan het nie, gaan hy deur die rook en vlamme oorweldig word, brand
en self ‘n slagoffer word. Haar boodskap was kort en kragtig – kyk eers na jouself voor jy ander
probeer help.
Die lewe het sy eie brandende geboue en ons hardloop soms halsoorkop, blindelings binne
sonder enige “beskerming”.
Raak stil, kry nuwe krag en beveg die lewe se vlamme met die volle wapenrusting.
“Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die
listige aanslae van die duiwel.” Efesiërs 6:11
Riata Nel

KNIEWERK


VOORBIDDING VIR:
 Voorbidding vir ds. Petrie vir sy boodskap.
 Lizzie Erasmus vir herstel na operasie
 Giel Louw vir mediese behandeling
 Ons bid vir gesondheid en beterskap vir Frans Visagie en Jessie Dippenaar.
 Innige meegevoel met die familie van Martie Goldie, wat die week oorlede is.

NUUS VANUIT DIE OMGEWING

POTJIEKOSKOMPETISIE - ACVV HUIS JAN SWART
Huis Jan Swart bied vanjaar vir die elfde jaar hul gewilde
potjiekoskompetisie aan en daar is soos altyd weer smullekker
kos, geselskap en musiek.
Die kompetisie word gehou om geld vir dié nie winsgewende
organisasie, in te samel.
Datum: Saterdag 29 Februarie
Tyd :12:00 tot 17:00
Koste: R60 vir ’n potjieporsie, rys en malvapoeding met vla.
Die groot verskeidenheid potte sluit in afval, skaapvleis, hoender
en seekos.
Bring jou kampstoel en kom kuier die middag saam.
Daar sal lewendige musiek wees om die gees aan te moedig.
Belangstellendes en dié wat wil deelneem, kan Henriette kontak
by (021) 854-3763

Kom geniet ’n inspirerende kuier-oggend
saam met
MARTELIZE BRINK
(RSG-omroeper, regisseur en
motiveringspreker)
TEMA: HOE ONS DIE KLAPPE VAN DIE
LEWE SUKSESVOL KAN HANTEER
Datum: Saterdag 14 Maart 2020;
Tyd: 10:00;
Koste: R80 per persoon;
Plek: Suider-Strand Gemeente
Kaartjies beskikbaar by Suider-Strand se Kerkkantoor

BERG-EN-SEEKLUB
VIR SENIOR BURGERS
Donderdag 5 Maart om 09.30
Plek:
Moedergemeente Somerset-Wes, Andries Pretoriusstraat
Die bekende en bekroonde akteurspaar Carel Trichardt en Petru Wessels tree
op in ’n volledige produksie (komedie).
Ds. Hennie Fouche van Hottentotsholland Gemeente doen die Skriflesing en
gebed.
Tee en verversings word ook bedien.
Almal is baie welkom. Koste: Lede R10 Besoekers R50.

WêRELDBIDDAG VIR VROUE

“Staan op!
Neem jou slaapmat
en loop”
Wêreldbiddag
2020

WêRELDBIDDAG VIR VROUE
ZIMBABWE
Die 90ste viering van die Wêreldbiddag in Suid-Afrika

16 tot 22 Februarie
Sesde week ná Epifanie
Inligting uit Preekriglyne vir eredienste (verkort)

 Rus in Psalm 119:1-8
 Lees die week se Fokusteks: 1 Korintiërs 3:1-9
 Ander tekste: Deuteronomium 30:1-20; Matteus 5:21-37
In aansluiting by die vorige twee weke se tekste val die klem van die sleutelteks hierdie week
daarop dat ons redding nie deur mense bewerk word nie, maar deur God alleen. Paulus praat oor
die verdeeldheid in die gemeente van Korinte, wat veroorsaak is deur gelowiges wat tussen leiers
kant kies. Ons geloof is egter nie van mense afhanklik nie, maar van die lewende God wat deur
mense werk. Wanneer ons daarna streef om volgens God se wil (wet) te leef, kies ons die lewe in
oorvloed (Deut. 30; Ps 119). In Matteus 5:21-37 verduidelik en verbreed Jesus die betekenis van
die wette waarvolgens gelowiges hulle lewens rig.
VIR VOLGENDE WEEK
23 tot 29 Februarie
Rus sag in Psalm 2:6
Fokusteks: Eksodus 24:12-18
Ander tekste: Psalm 2; 2 Petrus 1:16-21;
Matteus 17:1-9

Bid, Inligting en Dank (BID)
Ds. Willem Botes en sy vrou Annalie, lidmate van Lourensrivier Gemeente, het vir 39 jaar as sendelinge
in die Transkei onder die Xhosa mense gewerk. Eers vir ongeveer 8 jaar in Isilimela gemeente en daarna
vir 31 jaar in Decoligny gemeente.
Gedurende die tyd wat die egpaar in Decoligny was, het Lourensrivier gemeente by hulle betrokke geraak
en het lidmate Decoligny dikwels besoek. Lourensrivier was een van die gemeentes wat oor die jare
finansiële steun aan Decoligny gemeente gegee het en tot ds. Botes se salaris bygedra het – hulle het op
’n geloofsbasis gewerk en nie ’n vaste salaris van ’n instansie soos ’n gemeente of Sinode gekry het nie.
Dit was vir ds. Botes baie belangrik om oor die jare weekliks inligting van die Decoligny gemeente aan
hulle ondersteuners, individue en gemeentes, te stuur. Hierdeur is almal op hoogte gehou wat besig was
om te gebeur en ter wille van voorbidding. Daarom is die woord BID gebruik, wat staan vir Bid, Inligting
en Dank.
Met sy aftrede in 2015 het die kerkraad van Decoligny gevra dat ds. Botes steeds inligting aan al hulle
ondersteuners op ’n maandelikse basis deurgee.
Daar word maandeliks ongeveer 380 eposse uitgestuur met inligting van Sam Dandala wat deur
Decoligny se kerkraad aangewys is, asook inligting van Felicia Twantwa, die prinsipaal van die
Sinethemba Kinderhuis. Dié kinderhuis is in 2008 gebou en versorg verstandelik en fisies gestremde
kinders.
Nuusbfief:

BID: Decoligny (2020-02-14)
BID:
Decoligny gemeente se eerste Kerkraad Vergadering van die jaar word gehou op 16 Februarie.
Die Voorsitters van die verskillende aksies van die gemeente kom op 22 - 23 Februarie byeen vir
beplanning en opleiding.
Die Jeug Aksie Kamp word gehou op 7 Maart; die Vroue Wêreld Biddag op 7 Maart te Tsolo en die Manne
Aksie se werkswinkel vind plaas op 15 Maart
INLIGTING:
Sam probeer sy bes om die krisisse op Decoligny se gronde te hanteer, maar hy sukkel en raak al hoe
meer moedeloos. Tog sê hy dat hy nie wil opgee om die eiendom van die kerk te beskerm nie. Hy het
egter ons gebede nodig.
Daar is baie struikelblokke om die situasie op Decoligny se grond te normaliseer. Die plakkers is
stelselmatig besig om Silowa Konferensie Sentrum, wat aan die Sinode behoort, te stroop. Hierdie
Sentrum is teen die einde van die sewentiger jare vir die Sinode op die gronde van Decoligny gebou vir
gebruik deur die Sinode. Van die mense wat op 'n stadium daar in beheer was, het dit aan verskillende
instansies verhuur, maar nou staan dit leeg. Alles binne die geboue, elektriese en water koppelinge,
plafonne, vensters en deure is reeds gesteel. Nou is reeds die helfte van die kamers se dakke
afgesteel. Dit is vinnig besig om 'n murasie te word.
Daar is ook die probleem van 'n inwoner wat nie huur betaal nie en nou sommer die omheiningsdraad
geknip het om 'n nuwe ingang na sy huis te maak. Laat ons bid teen al hierdie probleme.
DANK:
Die fondsinsameling van die Vroue Aksie op 2 Februarie was 'n groot sukses.
'n Nuwe leraar, NW Calvary, is bevestig in die VGK Mthatha gemeente op 8 Februarie
Dit gaan goed met die personeel en kinders van Sinethemba. Daar is tans 35 kinders en hulle wag vir
die res om terug te kom. Die ouers neem eers hul kinders na die hoofstroom skole en wanneer hulle weer
geld het, kom Sinethemba se kinders aan die beurt.
(Inligting voorsien deur Sam Dandala (Decoligny) en Felicia Twantwa (Sinethemba).

