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Wil jy graag
iets in ons
koerantjie plaas
of self ietsie
skryf?
Bydraes moet die
Kerkkantoor voor
12:00 op
Maandag,
14 Aug. bereik!

" Here, oral waar ek gaan laat ek
vingerafdrukke na.
Op die hande wat ek aanraak, op borde,
mure en boeke.
Daar is nie wegkomkans nie... waar ek vat plaas
ek 'n teken van my identiteit.
"Help my Here, om vandag waar ek ookal gaan
hartafdrukke na te laat..
Hartafdrukke van regverdigheid en deernis,
van begrip en liefde,
van barmhartigheid en belangstelling.
Hartafdrukke van hartlike vriendelikheid en
van opregte betrokkenheid.
Mag my hart 'n ander hart aanraak
en 'n afdruk van u liefde laat."
En as iemand sou sê:
"Jou aanraking het my vandag versterk"
laat hulle agterbly met die wete dat dit
U liefde was wat hul in my ervaar het."
LOURENSRIVIER GEMEENTE

Fontein van Hoop; Strome van Seën & Liefde; Rivier van Lewende Water (Eseg. 47)
Kol.3:11 Christus alles en in almal.

HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS
GEMEENTE DEUR TE GEE.
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF? WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF
HONDERD? KOMAAN WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR,
OF IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET ( SOMMER MET ‘N FOTO BY).

VOESELFEES TUINPARADYS 2017
Hallo almal
Dis weer kopkrap en groot beplanning vir ons
fees, maar sonder ons gemeente kan ons dit
nie doen nie. So skakel asb in en wees deel
van ons insameling vir God se koninkryk.
Ons is mos ’n groot familie wat saamstaan.
Saterdag, 2 September 2017 is dit weer
potjiekos, so kom wees deel van ons pret.
Kom maak jou Pot, ons het julle nodig vir die
lekker kuier van buite waar die potte stoom
en die vure brand. Kom geniet dit saam met
ons. Neem asb die vrymoedigheid en skakel
gerus vir Karin by 0825639506 of vir Gerda,
Apolonia of die kerkkantoor as julle bereid is
om ’n Pot te maak. Daar sal verskillende
potte wees en kaartjies kan by die
kerkkantoor gekoop word.
As jy kan help – hoe gering ook al - alles
word só waardeer. Hierdie wa het mos nou
regte “tyres” en ’n ratkas, so daar kan baie
opgelaai word. Sê net en ons kom jou haal 😉
Ons voeg weer ’n lys by van die Stalletjie
Sameroepers, asook die lys van
Gebak/Produkte/Bestanddele wat ons
benodig. Skakel asb die sameroepers waar
jy met enige gebak, poedings ens. behulpsaam kan wees.
Wat nog benodig word: Wildsvleisbene, wat
afgekook word vir wildspasteie. Skoon 2 liter
roomysbakke vir die poeding, asook foam-alite bakkies vir die pannekoek.
Kindervermaak: Sanel benodig vir tombola –
alle soorte speelgoed, ornamente,
krieketkolwe, legkaarte, speletjies, motorkarretjies, poppe, sagte speelgoed, gesigverf
ens. Alles wat benodig word, moet asb by die
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kerkkantoor afgegee word, of laat weet as dit
afgehaal moet word. Indien jy ’n kontantbydrae wil maak, kan dit ook by die
kerkkantoor afgegee word of per EFT gedoen
word.
Bankbesonderhede:
ABSA Strand, NGK Lourensrivier
Rekeningnommer: 420580231
Verwysing: Jou naam & Vfees
Enige navrae: charlene@lourensrivier.co.za
of 021 8535991
VIR DUIDELIKHEID:
Daar is wel wyke wat steeds
Verteenwoordigers/Dienswerkers het wat
voortgaan met besoeke en kollektes en
hulle sal met lyste by die huise omgaan.
Die lyste is by die kerkkantoor beskikbaar
indien Verteenwoordigers/Dienswerkers
dit graag wil gebruik.
Indien jou wyk nie ‘n Verteenwoordiger/
Dienswerker het nie, kan die kerkkantoor
gekontak word vir alternatiewe reëlings.
Ons sal ook kom kollekteer indien dit
onmoontlik is om by die kantoor uit te
kom.
Sal julle gereeld op hoogte hou waar,
wanneer of wat gebeur.
Vriendelike Tuinparadys Voedselfeesgroete
tot volgende keer

Gerda:
021-8547191/0824661766
Apolonia: 021-8537560/0825077091

Kol 3:11 Christus alles en in almal

FOKUS OP DIE HUWELIK
10 Gebooie van die huwelik
“Ek het die jackpot geslaan toe ek met “X”
getroud is!” Dit is dikwels die woorde van ’n vrou op haar
wittebrood. Tot sy by die huis kom ná die wittebrood en hul
nuwe huisie se dak lek omdat Mnr Extra-ordinary nie die
geute skoongemaak het voor hulle weg is nie . . . skielik lyk
dié huwelik nie soos die jackpot nie! Wel, vir diegene wat dit
nog nie weet nie: Goeie huwelike is nié ’n kwessie van geluk
nie. En as jy ongelukkig getroud is, beteken dit nie dat jou
jackpot-woorde moet verander in: “Ek moes na my ma
geluister het!” nie. Want jy het nie met die verkeerde
persoon getrou nie . . . “Goeie huwelike is gebou op veel
meer as passie. Dit is gebou op beginsels.” Só sê die
prediker Bayless Conley op crosswalk.com. Vlg hom bied
die Skrif die heel beste riglyne ooit vir ’n gesonde huwelik en
dit is alles opgesluit in die tien gebooie.
1: Eksklusiwiteit - In Eks 20:3 staan: “Jy mag naas My
geen ander gode hê nie.” Hiermee sê God, in kort, dat hy ’n
eksklusiewe verhouding met jou wil hê. Hoe gepas is dit nie
vir die huwelik nie? Toe Henry Ford op sy 50ste huweliksherdenking gevra is wat sy geheim tot ’n suksesvolle
huwelik is, het hy gesê: “Die geheim van my suksesvolle
huwelik is dieselfde geheim wat ek in besigheid het: I stick
to the same model.” Besef dat jou lewensmaat geen
kompetisie behoort te hê nie. Besluit vandag: Een God. Een
man. Een vrou. Dis genoeg.
2: Moenie ’n plaasvervanger liefhê nie - Eks 20:4-6 gee
die volgende beginsel vir ’n sterk huwelik. God beveel dat
ons nie enige afgode mag dien nie, want wat is ’n afgod
anders as ’n plaasvervanger vir die ware God? Net so is jou
man of vrou jou lewensmaat in vlees en bloed en mag jy nie
jou vervulling soek in iets soos pornografie nie – dit beroof
jou van ’n intieme verhouding met jou vlees-en-bloed
perfekte ander helfte.
3: Praat mooi van jou maat - In Eks 20:7 staan: “Jy mag
die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die
Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat
bly nie.” Dalk dink jy jou stukkie kritiek is skadeloos, maar
daar is min dinge wat ’n huwelik só kan laat verspoel soos
negatiewe woorde. Bayless sê woorde is houers wat liefde,
haat, vreugde of bitterheid kan bevat. Jou woorde kan jou
huwelik in ’n rigting stuur – kies watter rigting jy wil hê dit
moet wees.
4: Bring eksklusief tyd saam deur - Die 4de gebod kom
voor in Eks 20:8-11 en hierin beveel God ons om die
Sabbat heilig te hou. Sabbat beteken intermissie – om jou
werk neer te lê en te rus. Om asem te haal. Met hierdie
gebod, meen Bayless, vra God spesiale tyd saam met Hom
vir ’n lang termyn verhouding. Op dieselfde manier het ’n
man en vrou geskeduleerde tyd saam nodig vir hul huwelik
om te floreer.

5: Eer jou maat deur hom/haar te wys hoe dankbaar jy is
- Eks 20:12 sê dat jy jou vader en moeder moet eer. Ouers
belê tyd & moeite & geld in hul kind se lewe en dit is rampspoedig as daardie kind ondankbaar is. Deel van die 5de
gebod herinner ons om dankbaar te wees teenoor ons
ouers. En in die huwelik beteken dit om dankbaar te wees
teenoor jou maat, vertel Bayless. Waar die hart van vol is,
loop die mond van oor. Kyk na al jou maat se mooi
eienskappe en komplimenteer hom of haar of wys hoe
dankbaar jy is met ’n kaartjie, bos blomme of mooi woorde.
6: Moenie jou maat vernietig nie, maar wees sag - Eks
20:13 beveel ons om nie moord te pleeg nie. Baie mense
spot deur te sê: “Ek het nog nooit aan egskeiding gedink
nie, maar aan moord? Baie!” Op ’n ernstiger trant is dié
gebod meer van toepassing as wat jy dink. Jy mag nie jou
maat vernietig nie. As jy ’n langdurige huwelik wil hê, moet
jy leer hoe om sag te werk met jou maat. Gewelddadigheid
en kort humeure vernietig verhoudings. Onthou dat jy jou
maat se selfbeeld met jou woorde kan vernietig of kan bou.
7: Moenie egbreuk pleeg nie - Eks 20:14 gee ‘n belangrike
huweliksgebod. Daars seker niks so skadelik soos ’n affair
nie. Waak ook teen die affairs wat in jou gedagtes gepleeg
word, meen Bayless. In Matt 5:28 staan: “Elkeen wat na ’n
vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.” Bayless sê daars soveel plek vir liefde,
maar geen plek vir lus in ’n huwelik nie. “Liefde gee, lus
neem. Liefde dien, lus eis. Liefde voed, lus wurg.” Daarmee
saam prys hy seks as ’n heilige instelling wat binne die
grense en heiligheid van ’n huwelik geniet mag word.
8: Wees ’n persoon van integriteit - Eks 20:15 sê ons aan
om nie te steel nie. As jy nie ’n persoon van integriteit is nie
(as jy altyd cheat of kortpaaie wil vat), gaan dit vir jou maat
moeilik wees om jou te respekteer. Jou eerbaarheid moet
jou maat trots maak, want respek tussen huweliksmaats is
só belangrik. Dis moeilik om jouself volkome aan iemand te
wy wat nie integriteit het nie.
9: Wees eerlik - Eerlikheid is sentraal tot ’n gelukkige
huwelik. Iemand wat leuens vertel, is nie ’n goeie huweliksmaat nie, want, meen Bayless: “As jy sonder moeite vir
iemand anders kan jok, kan jy ewe maklik vir jou maat jok.
En as jy mense indoen, oneerlik is om bo uit te kom of in
enige opsig vals is, gaan jou maat jou nie kan vertrou nie.”
10: Wees tevrede met wat jy het - Die 10de gebod in Eks
20:17 sê jy mag nie begeer nie. Dis ’n direkte gebod. Wees
tevrede met wat jy het. Beklemtoon dit waarmee jy en jou
huweliksmaat geseën is. Dit beteken dat jy jou maat se
giere en geite moet vier eerder as om te dink: “Ek wens hy
was eerder sus of só . . .” Gee jou maat se gawes vlerke en
moenie dink die gras is groener aan die ander kant van die
draad nie. Leef jou lewe volgens die tien gebooie en voor jy
sien, het jy ’n huwelik gebaseer op beginsels – en dan kom
die passie só maklik!

Christus alles en in almal
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RESEPTEHOEKIE
“Die helfte van die vreugde van kook is die opgewondheid van al hierdie
reuke.” - Nataniël
YUMMIE SOETGOED VIR DIE WINTER

7 STAPPE TOT ‘N HEERLIKE SJOKOLADE KOPPIE:
Mediese navorsers het bewys dat sjokolade ‘n opkikker is.
7 Minute Sjokoladekoek
Dus is dit ‘n briljante idee om dié bevindinge ter harte te
neem en hierdie sjokolade-koppie op die proef te stel. Almal
BESTANDELE:
geniet sjokolade en selfs die wat sê hulle eet dit nie, sê nooit
nee wanneer hul ‘n blokkie of twee aangebied word nie. Dis
1k suiker
‘n mikrogolfoond-resep, wat slegs vier minute neem om te
1k bruismeel (OF 1k koekmeel & 5ml bakpoeier)
maak.
4 eetl olie
Maak: 2 koppies
3 eetl kakao
Bereidingstyd: 2-5 min.
2 eiers
Baktyd: 3 min.
1k kookwater
Benodig: 2 koppies (200ml elk) uitgesmeer met botter of olie.
knippie sout
Beslag:
METODE:
100ml suiker
Klits al die bestanddele saam en bak dit in die
100ml koekmeel
mikrogolf op hoog vir 7minute.
75ml melk
Laat dit rus in die mikrogolf vir 10 minute!
75ml olie/botter
50ml kakao
Laat bietjie afkoel.
1 eier
2 druppels Vanilla of Caramelgeursel
Versier na jou smaak.
Knippie sout
(ek gooi gesmelte sjokolade bo-oor)
Opsioneel:
75ml Choc-chips of een fyngemaakte piesang
BRON: Leer Kook Met Jou Mikrogolf
Versiersel:
RESEP DEUR: Sonja Young
100ml drinksjokoladepoeier of kakao en suiker
100ml water
5ml Maizena
METODE
1.Klop die eier, sout en suiker saam.
2.Meng die melk en olie in ‘n ander bak saam.
3.Meng die eier-suikermengsel saam met die oliemelkmengsel en vou die koekmeel en kakao met ‘n vurk in.
4.Deel beslag in die koppies.
5.Plaas in mikrogolfoond en bak vir 3 min. op hoog. Moenie
die bakproses onderbreek nie. Laat staan vir ‘n minuut en
haal dan uit.
6.Versiersel: Meng sjokoladepoeier, water en Maizena saam
en kook vir 20 sek op hoog, roer, en kook weer vir 20 sek.
7.Gooi die versiersel bo-oor die koek in die koppie.
8.Die koek kan ook uitgedop word in ‘n kleinbordjie en so
opgedien word met die versiersel bo-oor. Roomys kan
bybedien word.
BRON - HEIDI ROWE
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'n Plek om God te leer ken
God is onsigbaar, ewig, oneindig, heilig - alles eienskappe wat vreemd is vir jou en my.
Daarom is ons van God afhanklik vir 'n openbaring van Homself. Hy doen dit deur Sy
Woord en Sy Gees in jou stiltetyd. Dit neem egter tyd en toewyding van ons kant af,
jy moet tyd spandeer in Sy teenwoordigheid en in Sy Woord. Soms is ons, wat al 'n
lang pad met
die Here stap,
lui en soek half
klaargekoude
happies by
ander. Ons wil
te dikwels by
ander hoor
'Wat sê die
Here oor... bv.
homoseksualiteit, dans,
doop ...
kinders
grootmaak,
ens. Die
probleem
hiermee is dat
ons dan soek
tot ons iemand
kry wat sê wat
ons ore pas.
Hebr 5:12-14
Hoewel julle
teen hierdie
tyd self reeds
onderrig
behoort te gee,
het julle weer
nodig dat
iemand julle in
die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met
melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie
saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir
grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen
goed en kwaad te onderskei.
It is impossible to keep our moral practices sound and our inward attitudes right while
our idea of God is erroneous or inadequate. If we would bring back Spiritual power to
our lives, we must begin to think of God more nearly, as He is. A.W. Towzer

Christus alles en in almal
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GEBEDSAKSIE: Augustus 2017
Barmhartigheidsdienste
Jesus het na die wêreld gekom, nie om
gedien te word nie, maar om te dien.
Alhoewel Hy die dissipels se Here en
Leermeester was, was Hy gewillig om
hulle voete te was (vgl. Joh. 13: 1-17). Hy
het die nederigste werk, dié werk wat in
sy tyd net deur slawe gedoen is, self
gedoen juis omdat Hy aan sy dissipels
wou illustreer wat ware diensbaarheid
behels. Hierdeur wou Hy vir hulle sê dat
hulle sy voorbeeld van diens op aarde
moes voortsit wanneer Hy weg is. Hy vra
ook diensbaarheid en barmhartigheid van
elkeen van sy volgelinge.
“Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel,” sê
Hy in vers 15, “en soos Ek vir julle
gedoen het, moet julle ook doen.”
Om diensbaar te wees beteken om vir
ander mense om jou beskikbaar te wees,
om hulle te leer ken, om hul behoeftes
raak te sien en iets daadwerkliks daaraan
te doen. ‘n Mens kan dit net regkry as jou
hart vir ander mense oopgaan, in só ’n
mate dat jy jóú hande uit jou moue sal
steek vir hulle. Die mense om jou het jóú
nodig, as Christen mag jy nooit by hulle
verbyloop sonder om hul nood raak te
sien en dit te probeer verlig nie. Dit is juis
waarvoor God jou gemaak het, sê die
Bybel: sodat jy jou lewe kan wy aan die
goeie dade waarvoor Hy jou bestem het
(vgl. Ef.2:10).
Diensbaarheid is nie altyd maklik of
lekker nie, maar dit is altyd die moeite
werd. As jy jouself vir naastediens
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beskikbaar stel, só belowe God se
Woord, sal die lig vir jou skyn wanneer dit
donker is, en sal die nag vir jou soos die
helder middag word. (vgl. Jes.58:10).
Uit: ‘n Keur van Wysheid – Nina Smit.
Here Jesus, help my om die
vriendelikheid teenoor ander te bewys
wat ek so dikwels van hulle begeer.
Help my om nie aan my naaste te dink
as my opponent wat my kan kwaad
aandoen nie,
maar as my
broer of suster
wat my nodig
het.
Gee my iets
van daardie
diepe deernis
waarmee U na
alle mense
kyk, sodat ek
dit nooit sal
regkry om
koud weg te
draai van iemand wat ek kan help nie.
Maak my sensitief vir die noodkreet of
sagte smeekstem van dié mense wat
naby my ly.
Draai my voete in die rigting van huise
waar daar hartseer is.
Gee my die vreugde om ‘n bietjie hoop te
bring
na mense wat lankal na niks meer uitsien
nie.
Gebruik my om dié wat deur die wêreld
vergeet is, se honger-van-die-hart te
versadig.
Uit: A pocket prayer book

Kol 3:11 Christus alles en in almal

GEBEDSONDERWERP:
BARMHARTIGHEID
WEEK 6-12 AUGUSTUS
2 Korintiërs 4:5
Ons verkondig nie onsself nie, maar
Jesus Christus as die Here, en onsself as
julle dienaars ter wille van Jesus.
Here maak ons bereid om van ons tyd en
eie belange op te offer en sodoende
barmhartig en diensbaar te wees. Gee
dat ons nie langer net sal bid en
organiseer nie, maar dat ons aktief
betrokke sal raak en daadwerklik iets sal
doen om die omstandighede van die
mense om ons te verbeter.
WEEK 13-19 AUGUSTUS
Galasiërs 6:9-10
Laat ons dan nie moeg word om goed te
doen nie, want as ons nie verslap nie, sal
ons op die bestemde tyd ook die oes
insamel. Solank ons die geleentheid het,
moet ons dus aan almal goed doen, veral
aan ons medegelowiges.
Here help ons om in u voetspore te volg.
Maak ons gewillig om diensbaar en
barmhartig te wees, om ons moue op te
rol en aktief betrokke te raak in ons
gemeente en by die nood van mense.

WEEK 20-16 AUGUSTUS
1 Petrus 4:10
As goeie bedienaars van die veelvoudige
genade van God, moet elkeen, namate
hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander
dien.
Here wys ons presies waar U ons wil
gebruik sodat ons hier op aarde U hande,
voete, stem en oë kan wees. Dit is
immers waarom U ons hier op aarde
geplaas het.
WEEK 27 AUG TOT 2 SEPT
Spreuke 11:17
‘n Mens wat iets vir ander oorhet, baat
self daarby; ‘n hartelose mens word deur
sy eie toedoen verstoot.
Here dankie vir die wete dat egte liefde
altyd diens is en dat wanneer ons
blymoedig diensbaar en barmhartig is,
vrede en genade, wat alle verstand te
bowe gaan, ons deel sal wees.

Christus alles en in almal
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Mosambiek Geletterdheid: Junie 2017 Nuusbrief
"sodat hulle die Bybel kan lees"

Bosskool kinders en
onderwysers word bemoedig
Liaze en Manhenga bosskole

In Junie het ons voortgegaan om die
bosskole te besoek en die onderwysers
en
kinders te motiveer en te bemoedig. Die
besoeke aan die bosskole is altyd `n eye opener/reminder van die omstandighede waarin duisende mense
in Afrika.
`n Gebrek aan ordentlike skoling, mediese sorg,
wanvoeding en dissipelmaking sorg vir duisende
wat sonder hoop leef of wat sonder `n belofte van
`n Ewige Lewe sterf. In Suid-Afrika hoef mens ook
nie vreeslik ver te ry (soms loop) om dieselfde
prentjie te sien nie. Dit is `n prentjie van `n vyand
wat reeds geslag en verwoes het en nie veel meer
hoef te doen as om onenigheid te saai om die
status quo te handhaaf nie. ...MAAR waar die
Gees van die Here Jesus is, is daar vryheid! As
Westerling (maar belangriker, as God se kind) het
Liaze Bosskool
ek baie om voor dankbaar te wees met my
Mens besef nie regtig wat die skole vir die kinders en die
uitstekende skoling, mediese sorg, oorgenoeg kos
gemeenskap beteken, totdat jy die skole self besoek en
hierdie lag gesiggies sien en ervaar nie
en die sekerheid van `n Ewige Lewe saam met
Jesus. Eers wanneer ek as bevoorregte buite my
gemaksone begin beweeg en ander se pyn en verlorenheid raaksien, begin ek om Jesus se prentjie van
verlossing, herlewing, herstel en hoop te besef wat my dan tot aksie laat oorgaan.
Die sê ding,
hou jou oog op die bal, kom hier tot sy
reg. Hierdie foto laat my aan Hebreërs
12:1-3 dink: “laat ons die wedloop wat
vir ons voorlê, met volharding
hardloop, die oog gevestig op Jesus,
die Begin en Voleinder van die geloof.
Ter wille van die vreugde wat vir Hom
in die vooruitsig was, het Hy die kruis
verduur sonder om vir die skande
daarvan terug te deins, en Hy sit nou
aan die regterkant van die troon van
God. Hou Hom voor oë wat so 'n
vyandige optrede van die sondaars
teen Hom verdra het. Dan sal julle nie
geestelik moeg word en uitsak nie.”
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Mosambiek Geletterdheid: Junie 2017 Nuusbrief (vervolg)
"sodat hulle die Bybel kan lees"

Manhenga Bosskool
Mens fokus graag op die positiewe, maar soms word
mens oorweldig deur die realiteit. In sulke tye is
wanneer mens jou oë mooi op die bal moet hou.
Verlede jaar in `n nuusbrief het ek geskryf hoe
wonderlik dit was om te sien hoe die mense hul
skool verbeter en dit begin opvul al was dit met
modder. `n Paar maande later na die reënseisoen
lyk die gebou, maar sleg. In die vakansietyd is daar
niemand by die skool wat die grasdak regmaak nie,
wat veroorsaak dat die reën die moddermure
wegspoel.

Manhenga Bosskool

Nadat mens oor die aanvaklike skok van die gebou
gekom het, dan beleef mens `n seun soos hierdie in
Graad 4 wat sy naam en ander woorde met gemak kan
skryf. Dit tel jou gemoed sommer dadelik weer op! Wat
verblydend was was dat hy sy beloningsboekie met
Bybelverse vlot en met gemak vir sy klasmaats kon
voorlees.

Wat nog lekkerder is, is om te sien dat die meisies ook
kan lees en skryf. Soms verlaat hulle die skool op `n
jong ouderdom, omdat hulle verskeie take by die huis
moet verrig soos omsien na die jonger boeties of
sussies, in die landery werk of net omdat die ouers
onderwys as onnodig vir hul dogter sien.

Gaan lees die volledige
Nuusbrief op Lourensrivier Webtuiste of op
Mosambiek Geletterdheid facebook blad
Groete uit Milange, Mosambiek
Niehan en Carmen Koekemoer
E pos: baiewarm@yahoo.com
Whatsapp: +27 76 434 2773
Facebook : Mosambiek Geletterdheid

Ons praat met God
oor...
• Laaste besoeke aan
gemeentes in Julie.

Christus alles en in almal

Prys die Here saam
met ons vir...
• Die kinders by die

bosskole wat wel leer
lees en skryf..
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KINDERBLAD

1 = wit
2 = geel
3 = rooi

4 = pers
5 = bruin
6 = donkergroen

7 = ligtegroen
8 = donkerblou
9 = ligteblou

Matteus 13 vers 31-32
“Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en
in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit
uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die
voëls in sy takke kom nes maak.”
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LEESROOSTER : AUGUSTUS 2017
( Mat.14:13-33; Mat.15:10-28; Mat.16:13-20 )

DWARS:
3.
Die hondjies eet van die ….. wat van die tafel af val. [Mat.15].
5.
Jesus het die ….. gebreek. [Mat.14].
7.
Uit die hart kom ….. gedagtes. [Mat.15].
11. Om met ….. hande te eet, maak ‘n mens nie onrein nie. [Mat.15].
13. Jesus het die mense ….. jammer gekry. [Mat.14].
15. Jesus het na die streke van Tirus en ….. vertrek. [Mat.15].
16. Mevrou, jou ….. is groot. [Mat.15].
17. Daar het ….. mandjies brood oorgebly. [Mat.14].
18. Jesus het net na die ….. skape van Israel gekom. [Mat.15].
19. Jesus het alleen na die ….. gegaan om te bid. [Mat.14].
AF:
1.
Jesus het uit die ….. geklim. [Mat.14].
2.
Toe die Jesus dissipels op die water sien, het hulle gedink dis ‘n ….. [Mat.14].
4.
Jesus het die ….. onder hulle gesond gemaak. Toe die Jesus dissipels op die
water sien, het hulle gedink dis ‘n ….. [Mat.14].
5.
Simon ….. [Mat.16].
6.
Die mense het vir Jesus van die ….. af te voet gevolg. [Mat.14].
8.
Dis wat by die mond uitkom wat ‘n mens … maak. [Mat.14].
9.
Die Fariseërs is ….. leiers van blindes. [Mat.15].
10. Hy het die ….. beveel om te gaan sit. [Mat.14].
12. Hulle het vyf ….. en twee visse gehad. [Mat.14].
14. Die skuit is deur die ….. geteister. [Mat.14].

Christus alles en in almal
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