
Geliefde Lourensrivierder 
 

Op grond van negatiewe dinge wat daagliks rondom ons en mét ons gebeur wil ek graag vandag ‘n 

gedeelte met jou deel wat uit Ds Willem Botes se opsomming oor ons Fokusteks vir die week gaan 

(meer oor die teks onderaan): 

“Hoekom laat God toe dat ŉ mens in ŉ moeilike situasie / slegte tyd in sy lewe kom?  Elkeen van ons 

beleef dit – siekte, werk probleme, trauma, finansiële probleme, noem maar op!  As gelowiges spring 

ons ook nie hierdie dinge vry nie.   

Wat maak ons met hierdie probleme?  Hoe hanteer ons dit?  Na wie 

toe gaan ons vir hulp – probeer onsself sake oplos, gaan ons na ŉ 

vriend, kollega, mentor toe?  Gaan soek ons dadelik hulp in gebed 

by God?  As gelowiges weet ons dat ons na God toe kan gaan en 

om Sy hulp bid. 

Ongelukkig is God dikwels die laaste plek waar ons hulp vra nadat 

ons eers mense rondom ons geraadpleeg het.   

Indien ons wel bid en vir God vra vir uitkoms.... en ons die antwoord 

of hulp van God gekry het wat ons by Hom gesoek het, raak ons 

dikwels so besig met ons lewe en om God se goedheid te beleef, dat 

ons nie na God teruggaan om vir Hom dankie te sê nie.  In die 

teksgedeelte gaan Hanna se dankgebed aan die Here oor haar 

blydskap oor die uitkoms wat Hy gee.  Sy beskryf God as die Een 

wat die normale orde omkeer van wié belangrik is en wié nie 

belangrik is nie.  Die gebed gaan nie oor haarself nie.... Haar gebed 

is ’n loflied waarin sy die Here prys vir uitkoms en vir die verandering 

van haar omstandighede.”  Is dit nie ‘n wonderlike voorbeeld vir ons nie? 

Praise You In This Storm deur Casting Crowns.  Baie baie mooi liedjie!  Kliek op skakel om te kyk: 

https://www.youtube.com/watch?v=DoqbKyeKOBI 
 
 
NUUSKRUMMELS: 8 November 2018 

 

 
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR:  

 
Moet asb nie ons 
KERSSANGDIENS 
misloop nie!♫♫ 
 
Sondag, 25 November 
@ 19h00 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DoqbKyeKOBI


 
 
NUUS UIT DIE GEMEENSKAP: 
BUURTWAG NUUS: 
November Nuusbrief is nou beskikbaar met veiligheidswenke en inligting oor ons gemeenskap wat 
elkeen raak.  Stappe om misdaad te voorkom word onder aan Nuuskrummels geheg. Indien jy graag die 
nuusbrief wil ontvang, kontak asb. vir Carl Gersbach, 0836352114 of chgeng@telkomsa.net.  
Besoek ook hul FB Blad met al die nodige inligting wat daagliks daarop geplaas word:  
https://www.facebook.com/strandnw/ 
 

STRAND BUURTWAG is die “oë en ore van die Buurt”. ’n Uitnodiging aan alle Strand inwoners om asb. 
in te skakel by die Strand Buurtwag!! Raak betrokke en maak ’n verskil! 
 

 

mailto:chgeng@telkomsa.net


Graag deel ons die volgende datums vir 2019 met almal. 
 
Basaar Huis PAM Brink :                1 Junie 2019 
Snoekbraai Huis Esperanza :        26 Julie 2019 
Basaar Huis Esperanza :                 31 Augustus 2019 

Met vriendelike groete. 
Me Riana Mulder:  Sen Sekretaresse:Huis Esperanza 
Tel: 021 854 7393;  Fax: 021 854 8240;  E-pos: esperanza.admin@gmail.com 

 
AMOS KAAP MARKTE IN 2019 TEN BATE VAN PLAASBEARBEIDING IN KAAP 
Markdatums vir 2019 in Strand volg: 
02 Februarie     Koue Bokkeveld koördineer 
02 Maart           Wellington koördineer 
06 April               Villiersdorp/Worcester koördineer 
04 Mei               Amos Studente koördineer 
01 Junie            Citrusdal koördineer 
 

Ons wil deur die verkoop van vars produkte 
bv. groente en vrugte teen markprys fondse 
vir Amos werksaamhede insamel. 
 
By voorbaat dank 
Ds. JB Wessels: Amos Kaap Bediening, 
Hoof- koördineerder 
 
 
KNIEWERK 

 Wouter Burger vir spoedige herstel 

 Etrecia Schoonees gaan vir prosedure op 19 November 

 Ons innige meegevoel met oud-gemeentelid, Drew Murray en familie met die heengaan van sy vrou, 

Alet.  Roudiens is by Strand Noord op Saterdag, 09h00. 

 
 

FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK SONDAG, 18 NOVEMBER SE BOODSKAP: 1 SAM 2:1-10 
(26STE WEEK IN KONINKRYKSTYD – DS LEOPOLD) 
 

 

Ons kan nie altyd juig oor die omstandighede waarin ons onsself bevind in die lewe nie, maar ons kan 

juig in die Here, wat Here van ALLE omstandighede is en wat elke situasie wíl en kán gebruik tot Sy eer.  

Ons kan juig in die Here vir wat Hy vir ons doen.  Ons oë van geloof moet net oop wees om te sien 

waarmee die Here in ons lewe besig is. 

Wanneer dinge sleg gaan in ons lewe of wanneer mense slegte dinge vir ons sê of aan ons doen, is dit 

nodig dat ons moet leer om hierdie slegte situasies aan die Here oor te gee.  Ons wil so dikwels self 

wraak neem en daardie persoon “op sy plek sit”, maar wanneer ons terugstaan en die Here kans gee 

om self die situasie oor te neem, dan veg Hy die stryd vir ons.  Die manier wat die Here optree, is dalk 

nie altyd wat ons sou wou gehad het met daardie 

persoon moes gebeur nie, maar die Here verander die 

situasie tot sy eer.  Pennina het vir Hanna gespot, maar 

nou het die Here vir Hanna “opgetel’ en sy gee aan Hom 

die eer hiervoor.  Laat dit vir elkeen van ons ŉ troos en 

aanmoediging wees om aan te hou op die pad waarop 

die Here met ons stap.  Laat ons nie volgens ons eie 

gedagtes en begeertes hierdie pad loop nie.  Die Here 

het belowe dat Hy voor ons uitgaan en dat Hy met ons as 

sy kinders sal wees en ons sal lei.  Gee Hom kans om dit 

te doen en gee Hom die eer daarvoor. 
 

OORGEE, OMGEE, AANGEE  

Jackie@Lourensrivier    

mailto:esperanza.admin@gmail.com


 

 


