
15 November 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  
 

24ste week in Koninkrykstyd 
Rus in Psalm 123 

Fokusteks: Rigters 4:1-7 
Ander tekste: 1 Tessalonisense 5:1-11; Matteus 25:14-30 

 
RIGTERS 4:1-7 Hierdie verhaal kombineer twee “verlossers”, Debora en Barak. As profeet 

reageer Debora op wat God haar meedeel, en begin die proses van bevryding. Die tema van 
verval en sonde word vanaf Rigters 2:18-19 herhaal: “Wanneer die Here vir hulle leiers na vore 

laat kom het, was Hy by die leiers en so het Hy die volk gered uit die mag van hulle 
vyande...Maar na die leier se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander 

gode aangehang en gedien en aanbid. Hulle het nie hulle verkeerde dade en hulle 
hardkoppigheid laat vaar nie.” 

Voorbidding vir : 
 

 Ds. Petrie vir sy boodskap. 

 André en Anna-Marie Thiart van Mosambiek / Makwe Mission 

 (sien agterblad) 

 Almal wat siek is of herstel van ’n siekte. 

 Ons matrikulante wat besig is met die eindeksamen.  

 Ons bid vir Suid-Afrika. 

Ouers, maats en vriende, 
Ons hou Sondag 29 November ’n  

Kers-Kinderdiens, spesiaal vir ons kinders. 
Daar word steeds slegs 250 mense toegelaat,  

maar ons hoop om al ons kinders daar te sien. 
Marie Schoeman, in beheer van Child Evangelism fellowship  
in die Wes-Kaap (wat ook ons opleiding/ toerusting doen),  

gaan die diens behartig. Julle kan dit nie mis nie. 
 

Kom vroeg om jou plekkie te verseker. 
Diensbaar vir Jesus. 

    



NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 

 

Ds. Petrie: petrie@lourensrivier.co.za 

 

Charlene - Finansies: fin@lourensrivier.co.za 

 

Riata - Admin: admin@lourensrivier.co.za 

 

Admin: 

 

Maandae 09:00 – 16:00 

Dinsdae/Woensdae/Donderdae 08:00 – 16:00 

Vrydae 08:00 – 13:00 

 

Finansies:  

 

Finansies sluit elke dag om 12:30.  

Kontak Charlene direk vir enige afsprake,  

betalings of besoeke na 12:30.  

(021) 853-5991. 

 
 

EREDIENSTE TYDENS  
VLAK-1 INPERKING 

 
 Slegs 250 mense toegelaat. 

 Die hoofingang by Jenningsstraat en die ingang 

in Broadway sal oop wees vir toegang tot die 

kerk op ‘n Sondag. 

 Kom so ‘n bietjie vroeër om die presensielys te 

voltooi. Slegs naam en kontaknommer. 

 Daar sal hand-ontsmettingsmiddel by elke 

ingang beskikbaar wees. 

 Onthou jou masker! 

 Handhaaf asseblief sosiale afstand binne die 

gebou. 

 Geen sang tydens vlak-1. 

 Kollekte slegs by die deure. 

 Geen nagmaal 

 Geen koffie/tee na erediens 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

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. 

DOOP 
 

Sondag 1 November 
 

BEGRAFNISSE 
 

Slegs 100 mense word toegelaat 

Dieselfde riglyne geld soos genoem 

tydens eredienste (riglyne vlak-1). 

 

JEUG 

 

ZOOM!!! Ons ZOOM voort soos tydens die 

inperking tot einde 2020.  

 

Kontak Tijane 0832870954 of Constant 

0722243267 vir meer inligting. 

 

Dinamiet Kiedz/Belofteland 

Die Kinderkerk begin weer in Januarie 2021 

Ons begin weer in 2021 

Baie sterkte met die eksamen en toetse! 

 

ONS BEGIN WEER IN 2021... 

Snuffelmark 

Gebedskursus 

Veritas Bybelskool 

Dinamiet Kiedz/Belofteland (Kinderkerk) 
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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 

80+ 
November 

verjaarsdae 

1 November 
Eileen Matthee (83) 

 
9 November 

Ida du Preez (85) 
 

14 November 
Dallie Dalton (81) 

Ria Kleynhans (85) 
 

16 November 
Alta Ellis (84) 

Eddie van der Wal (82) 
Freda van Zyl (83) 

 
21 November 

Pieter de Jager (84) 
 

27 November 
Ben Dixon (89) 

 
29 November 

Fanie Louw (83) 
 

30 November 
Marie Osborne (80) 

KERSMARK! 
 

Huis Esperanza se jaarlikse Inhuis 
Kersmark begin Maandag  

23 tot Sondag 29 November! 
 

‘n Verskeidenheid items sal voor by 
ontvangs verkoop word. 

 
Spesiale verkope op die volgende dae: 

Bestel vroegtydig!! 
 

Vrydag 20 November 10H00  
Basaar Poeding  

R8 per 250ml bakkie 
 

Vrydag 27 November 10H00 
Kerrie & Rys   

R35 per 350ml bakkie 
 

Maandag 23, Woensdag 25 en Saterdag 28  
November 

Ons gewilde tuisgebakte brood  
kan op bestelling gekoop word.  

R20 per brood  
 

Voorkom teleurstelling en plaas u  
bestellings vroegtydig by  

Susan (021)8547393.  
 

Vertel gerus u vriende en familie. 
Huis Esperanza 

11 Donaldson Street, Strand.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

André en Anna-Marie Thiart  |  Makwe Mission Mosambiek 
makwemission@mission4x4.co.za  

André het die volgende boodskap per WhatsApp gestuur: 
Goeie more, hier op ons werf en ons dorp gaan dinge deur die genade goed.  

Ongelukkig kan ek nie dieselfde sê vir ander dele van ons distrik en provinsie die.  
Die insurgente was die afgelope tyd baie woelig gewees, dit het tot gevolg dat daar op die 

oomblik geen veilige pad is wat ons kan gebruik om DV binne die volgende paar weke suid te 
gaan nie.  

Dit is nou weer daardie tyd van die jaar wat ons graag SA toe wil gaan vir rus en herstel. As 
gevolg van Corona is die grens Tanzanië toe ook nog toe.  

Daar is ’n paar opsies waarna ons kyk om hier uit te kan kom. 
Daar bestaan ’n moontlikheid dat ons die voertuig in ’n skeepsvrag houer kan sit en op ’n boot 

Pemba, ’n hawe so 400km van ons af, toe kan stuur.  
Ons is besig om met die mense te onderhandel en hoop dit sal realiseer.  
Indien wel sal ons die voertuig see langs stuur en ons sal probeer vlieg. 

Daar is SA sendelinge in Mtwara, ’n dorp net anderkant die grens in Tanzanië, wat die distrik  
kommissaris gaan nader om te probeer toestemming kry dat ons oor die grens Tanzanië toe kan 
gaan. Hy sal moet toestemming gee dat die pond ons aan die Mosambiekse kant van die grens 

kan kom haal. 
Die laaste opsie is dat ons die voertuig op ’n veilige plek stoor en af vlieg SA toe.  

Die grootste probleem daarmee is dat ons dan geen vervoer het wanneer ons in SA is nie. 
Ons vra dat julle asseblief saam met ons die Vader sal vertrou vir uitkoms in hierdie situasie. 
Dat Hy ’n bonatuurlike werk sal doen wat alle verstand te bowe sal gaan. Dat hy vir ons kalm 

en rustig sal maak met ’n onbeskryflike vrede. 
Ons vertrou die Vader dat ek en Anna-Marie met ons voertuig,  

en die sleepwa as ’n bonus, hier gaan uitkom. 


