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DIT IS 'N ONGELOOFLIKE WAARHEID:  
Jy is strategies hier geplaas deur God, op hierdie tyd in die 
geskiedenis, vir Sy planne en doel. Hy het iemand nodig gehad 
net soos jy om die ongeliefdes lief te hê - om vreugde te bring in 
'n donker, koue wêreld - om vrede te openbaar in verwarrende 
gesprekke en situasies - en om vriendelik te wees in tye 
wanneer ons kultuur verwoestend wreed is. God, die Skepper 
van die heelal, het iemand nodig gehad net soos jy, om gedurig 
optimisties te wees in die aangesig van frustrerende 
omstandighede - om te hoop wanneer daar geen rede was vir 
hoop nie- en om geduld te bewys aan hardnekkige en sleg 
gehumeurde mense. Omdat God jou nodig gehad het, het Hy 
jou geskep om Sy hart te openbaar. Die probleem is, as Sy eie 
kinders, het ons te veel wêreldse genetiese eienskappe bygekry 
en het ons die Goddelike eienskappe wat volop van God, ons 
liefdevolle Vader aan ons geskenk is, verlaat. Die probleem is, 
ons wil dit eerder op ons manier hê as op Sy manier. Die 
probleem is, ons sal eerder 'n emosionele, selfsugtige 
perspektief oor 'n situasie hê, as om heerlike en kostelike vrugte 
te wys. 
Ons is deur God geskep om Sy hart te openbaar tydens hierdie 
enkele oomblik in al die opgetekende tyd. Ons is geskep om Sy 
goeie werk te doen, maar in plaas daarvan, het ons besluit om 
te verander in 'n emosionele vervalsing van dit wat Hy bedoel 
het ons moet wees. God het ons geskep omdat daar 'n tekort 
was aan "Godheid" op aarde en daarom het Hy jou gestuur en 
het Hy my gestuur. God sal Homself slegs openbaar deur ons 
tot die mate wat ons Hom toelaat om elke hoek van ons harte en 
lewens te vervul. Die groot en hartverskeurende waarheid is dat 
jy soveel van God kan kry as wat jy moontlik wil hê! Die vraag 
het nog nooit verander van die Tuin van Eden af tot vandag toe 
nie. Hoeveel van Hom wil jy hê? 

 

Hierdie gedeelte kom uit die Bybelleesplan:  
Heilige Emosies - Bybelse Antwoorde vir Elke Uitdaging 
Jy kan dit vir jou GRATIS aflaai op jou rekenaar of foon.   
Hier is die skakel: https://www.bible.com/app (AFR of ENG) 
 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self ietsie 

skryf? 
 

Bydraes vir 
Augustus moet 
Kerkkantoor 
voor 12:00 op 
Ma.  13 Aug 

bereik! 
 

 

https://www.bible.com/app
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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). 

 
 

 

BERG 80 VERJ: AUGUSTUS 2018 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 
Regstelling: Twee name was per ongeluk nie op ons Junie se verjaarsdaglys nie: 

Ingrid de Kock – 06/18 (81) en Joanie Botes – 06/19 (80) 

 

Jes.40;29-31 

Hy gee die vermoeides krag, 

Hy versterk die wat nie meer kan 

nie, die wat op die Here vertrou, 

kry nuwe krag. Hulle vlieg met 

arendsvlerke, hulle hardloop en 

word nie moeg nie, hulle loop en 

word nie afgemat nie. 

 

 

BELOFTELAND 
Ons leer van Daniel in die Leeukuil. Ons 
leer ook dat ons op enige tyd en enige 
plek met Jesus mag praat en dat daar 
net een God is. 

Dankie Tannie Sannette Snyman 
& Jeanne Botha  
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WOEKERBLAD 

 
 

VIR EFT’S OF FINANSIëLE BYDRAES:  
Rekeningnaam: NGK Lourensrivier 
ABSA Bank Strand (Takkode:   334 312) 
Rekeningnommer: 420 580 231 
 
Stuur asb bewys van inbetaling na kerkkantoor per e-pos: fin@lourensrivier.co.za of  
faks 021 853 8009 met verwysing (Naam & produk of voedselfees) 
 
Bydraes kan ook by kantoor gedoen word of d.m.v. Koevertjies (by deure in 
voorportale) wat in kollektesakkies geplaas kan word. 
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FOKUS OP DIE HUWELIK 

 

 
 

DIE GEVAAR VAN 'N GELUKKIGE HUWELIK....  
geskryf deur Kobus van der Merwe van Imago Online Training  
 

Ek hoor so dikwels pare vertel vir my dat hulle nie meer gelukkig is in hulle huwelik nie. 
En hulle wil so graag net weer gelukkig wees. 
Die gevaar met so gedagte is dat sommige mense dink om gelukkig te wees in ń 
verhouding, is om net te wees wie jy is. As jy ń stil mens is, los my net so. As ek 
iemand is wat baie krities is, aanvaar my netso. As ek nie daarvan hou om aan mense 
te raak nie, dit is nou maar wie ek is. Los my soos ek is, dan is ek gelukkig. 
Of partykeer nog erger. Pare kom ooreen om op te gee op hulle behoefte vir konneksie 
en liefde, terwille van vrede. As daar vrede is, dan kan mens darem meer gelukkig 
wees as om gefrustreerd te wees met jou onvervulde behoeftes en alleen wees. 
 
Die liefde is egter glad nie daarin geïnteresseerd om mense saam te laat oorleef in 
hulle aanpassings op die pyn van die verlede nie. Die liefde wil albei mense in ń 
verhouding voluit lewendig sien in hulle essensie. 
Wanneer pare die harde werk doen van ń bewuste, volwasse huwelik kan hulle iets 
dieper en groter beleef as om in vrede in isolasie te oorleef. Met die regte 
verhoudingsgereedskap kan pare groei tot ń sielsvreugde deur in konneksie saam 
lewendig te wees. Dít is werklike geluk. 
 
VYF GOED WAT JULLE HIERDIE MAAND KAN DOEN OM TE GROEI VAN 
OORLEWING IN ISOLASIE, NA LEWENDIG IN VERHOUDING 

 

1. DINK:  
Ek mag liefhê en liefgehê word. 

2. GEE:  
Doen een ding hierdie week wat jou maat geliefd en spesiaal sal laat voel. 

3. ONTVANG:  
Wanneer jou maat iets doen om kontak te maak met jou, ontvang dit doelbewus 
met dankbaarheid. Sê dankie. 

4. WEES:  
Onthou weer hoe was jy voordat jy seergekry het. Kies om weer so te wees. (As jy 
nie meer kan onthou nie, hou klein kindertjies dop. Leer en onthou by hulle) 

5. LEEF:  
Kies lewe in konneksie eerder as oorlewing in isolasie. 

 
As jy graag in jou huwelik wil belê gaan skryf in vir Kobus se 3 dae kursus aanlyn by 
hierdie skakel:  https://www.imago.joburg/Intensief 
 

Jy KAN 'n suksesvolle, liefdevolle huwelik hê!  

https://www.imago.joburg/Intensief
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK:  Voeg ‘n avokadopeer by bredie net voordat jy dit opskep, 
dit gee die bredie ‘n heerlike smaak  

 

 

 
DAAR WAS NAVRAE OM ONS PINKSTERSOP RESEPTE TE PLAAS, SO HIER IS 3 VAN HULLE♫ 
 

Mosselsop  
 
1 Ui baie fyn gesny 
Braai in bietjie botter met fish spice, 
knoffel, Cayenne peper en swartpeper 
 
Daarna vat jy ‘n pakkie wit uiesop en maak 
dit aan soos op pakke plus 1 doppie sjerrie 
 
Neem 2 (of meer) blikkies oesters 
(mossels  kan ook gebruik word) en gooi 
dit net voor opdien 
by met ń bietjie 
van die sous van 1 
blikkie oesters. 
Voeg 1 houertjie 
room by en 
bedien. 
 
Annalie de Bruyn 
 
Tamatiesop 
 
5 uie fyn gekap en braai lekker bruin. 
Voeg 2 blikkies tamatiesop by 
Kap 4 tamaties fyn en voeg by 
Voeg sout en peper by laat goed prut 
 
Kap nou lekker 
baie pietersielie 
op en voeg by. 
 
Gooi 1 liter 
room by en 
bedien 
 
Annemarie Traut 

Rooi Lensiesop 
 
1 Ui  
500-800 gram Beefshin 
4 Wortels 
4 Seldery Stingels Met Blare 
1 Raap 
1 Patat 
1 Blikkie Gekapte Tamaties 
1 – 1.5 Koppie Rooi Lensies 
125 ml Soup Mix 
 
Braai ui en beefshin tot bruin 
Rasper wortels, raap en patat en voeg by 
bruin gebraaide vleis 
Voeg blikkie tamatie & gekapte seldery by 
Kap 1 of 2 chillies op saam met tamatie 
(na gelang van smaak) 
Voeg rooi lensies & soup mix by 
Voeg ± 2 liter kookwater by (los 1 
beefstock blokkie op daarin) 
 
Kook in drukkoker vir 50+ minute tot vleis 
sag en uitmekaar val en skep dan vleis uit 
“Blend” die res van die bestandele en sny 
die opgesnyde 
vleis by en 
voeg terug by 
sop 
 
Laat dit stadig 
deurkook en 
voeg nog 
water by 
indien nodig. 
 
Karen Carstens 
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GEBEDSAKSIE:  AUGUSTUS 
ONDERWERP:  SENDING  &  EVANGELISASIE 
 
Sending en evangelisasie is dikwels velde in die 
kerk wat afgeskeep word, omdat ons dit verkeerd 
verstaan.  Ons het baie verskonings hoekom ons 
nie hieraan aandag gee nie.  Verskonings soos “ek 
kan nie na ŉ afgeleë Sendingveld gaan nie, my 
gesondheid of my ouderdom tel teen my, ek het 
nie die nodige akademiese opleiding nie, my 
finansies is nie voldoende nie en dit is mos die 
predikant se werk.”  Dit is maar ŉ paar van die 
baie verskonings wat ons dikwels hoor. 
 
Die Here verwag nie van ons om almal op te trek 
na ŉ ander land om te gaan Sending- en 
Evangelisasiewerk doen nie.  Ons kan almal 
Sendingwerk doen deur te bid vir die sendelinge 
vir wie Hy geroep het om op ŉ spesifieke plek te 
gaan werk.  Ons kan deur gebed oor landgrense 
werk wat nie vir ander sendelinge toeganklik is nie.  
Niemand het hiervoor ŉ paspoort of visum nodig 
nie.  Ons kan finansieel bydra sodat sendelinge 
kan werk waar hulle geroep is vir die werk.  Ons 
kan betrokke wees deur ŉ briefie of e-pos te skryf.  
Ons kan per geleentheid op ŉ uitreikbesoek gaan 
om hul hande te gaan versterk en te bemoedig. 
In die Bybel roep die Here alle gelowiges op om 
betrokke te wees by die uitbreiding van sy 
Koninkryk en om die Evangelie met ŉ verlore 
gaande wêreld te deel.  Dit is ŉ opdrag aan ons 
almal en nie ŉ keuse of ons wil of nie. 
 
Esegiël 18:23  “Dit is beslis nie my wil dat die 
goddelose moet sterf nie, sê die Here my God, dit 
is my wil dat hy hom bekeer en dat hy bly lewe”   
Spreuke 10:30  “Wie die wil van die Here doen, is 
ŉ bron van lewe, die mens wat wysheid het, red 
lewens.”  
Matteus 9:37-38  “Hy sê toe vir sy dissipels: Die 
oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die 
Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te 
stuur vir sy oes.” 
Matteus 28:18-20  Jesus kom toe nader en sê vir 
hulle:  “Aan My is alle mag gegee in die hemel en 
op die aarde.  Gaan dan na al die nasies toe en 
maak die mense my dissipels; doop hulle in die 
Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek 
julle beveel het.   En onthou: Ek is by julle al die 
dae tot die voleinding van die wêreld.” 

Markus 16:15  Hy het vir hulle gesê:  “Gaan uit, 
die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan 
die hele mensdom.” 
Romeine 10:13-15  “Want elkeen wat die Naam 
van die Here aanroep, sal gered word.  Maar hoe 
kan ŉ mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo 
nie?  En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom 
gehoor het nie?  En hoe kan jy van Hom hoor 
sonder iemand wat preek?  En hoe kan iemand 
preek as hy nie gestuur is nie?  Daar staan ook 
geskrywe:  “Hoe wonderlik klink die voetstappe 
van dié wat die goeie boodskap bring.” 
Kolossense 4:3-4  “Bid dat God vir ons ŉ deur vir 
die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van 
Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange 
sit.  Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit 
my opgelê is.” 
2 Tessalonisense 3:1-2 “Verder, broers, bid vir 
ons, sodat die woord van die Here vinnig mag 
versprei en oral in ere gehou mag word soos by 
julle.  Bid ook dat ons van verkeerde en slegte 
mense verlos word, want nie almal is gelowiges 
nie.” 
2 Korintiërs 11:26-28  “Ek was dikwels op reis; in 
gevare van riviere;  van rowers;  van my 
volksgenote;  van nie-Jode;  gevare in die stad en 
in verlate gebiede;  gevare op see en gevare 
onder vals medegelowiges.  Ek weet van harde 
werk en swaarkry, van baie nagte se wakkerbly, 
van honger en dors; van dikwels sonder kos moet 
klaarkom, van koue en sonder klere wees.  
Behalwe al dié dinge, was daar nog elke dag die 
bekommernis oor al die gemeentes.” 
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Kom ons bid: 
 Dat die Here al meer gelowiges ŉ lewe van 

gehoorsaamheid sal gee om sy stem te hoor 
wanneer Hy ons oproep vir Sending en 
Evangelisasie. 

 Dat ons sensitief sal wees vir die nood van 
mense wat smag na Sy woord en sal vergeet 
van al die verskonings wat ons so maklik 
voorhou. 

 Vir die Sendingveld in ons eie gemeenskap 
waar ons vir die Here kan werk. 

 Vir ons Sendelinge wat soms onder baie 
moeilike omstandighede en op afgeleë plekke 
die Evangelie verkondig. 

 Vir die bewaring van die Sendelinge en hul 
gesinne waar hul soms met hul lewens moet 
boet ter wille van die Evangelie. 

 Vir genoegsame fondse en middele om die 
werk te kan doen.  

 Vir hul gesondheid. 
 Vir goeie samewerking van Sendelinge 

onderling ter bevordering van die uitbreiding 
van die Koninkryk. 

 Vir Sendelinge om vas te hou aan die Here se 
beloftes en getrou te bly aan hul roeping onder 
alle omstandighede. 

 Vir Veritas opleiding onder lidmate. 

 Vir die Bybelskool – diegene wie dit aanbied en 
vir die wat dit bywoon. 

 Vir EE111 aanbieding – Chris Bester 
 Vir CBMC 
 Vir Lewenstyl-evangelisasie 
 Vir Decoligny gemeente en veral vir die leiers 

van die gemeente o.a. Sam Dandala en sy 
gesin.  Sam se teologiese studie en die rol wat 
hy as leier in die gemeente het.  Vir hul 
gesondheid en bewaring. 

 Vir André en Anne-Marie Thiart vir hul 
bediening in die noorde van Mosambiek asook 
vir hul gesondheid en bewaring. 
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Geletterdheid in Milange area  
(deur Niehan Koekemoer) 

 
Die Mosambiek Geletterdheidsbediening se roeping is om geletterdheid te 
gebruik as voertuig om die Evangelie van Jesus Christus uit te dra. Omdat daar 
steeds ‘n nood aan die Evangelie in Milange en omgewing is gaan die 
bediening voort met die werk daar, onder toesig en bestuur van Helderberg 
Uitreik in Somerset Wes. 
Die finansiële bydraes van ondersteuners (meestal van organisasies, 
gemeentes en individue in Suid-Afrika) befonds tans die werksaamhede wat 
nodig is om die volgende 2 fasette van die bediening in Milange te ondersteun: 
  
1. BOSSKOLE: 
Daar is tans 4 bosskole in afgeleë gebiede, met altesaam 881 kinders. Die 
fondse word aangewend om die onderwysers van die 4 skole se salarisse te 
betaal asook die salaris van die plaaslike koördineerder (Isaac Gama) van die 
bediening in Milange. Die fondse word ook verder aangewend vir Isaac se 
vervoer tussen die 4 bosskole, kommunikasie tussen hom en ons, algemene 
administrasie hulpmiddels (skootrekenaar en internet-toegang) asook 
bemarking van die bediening onder ondersteuners.  
2. SELF-VOLHOUBAARHEID:  
In 2010-11, nadat wêreldekonomie ‘n knou gekry het, het die finansiële 
ondersteuning vir die Mosambiek Geletterdheidsbediening amper heeltemal 
opgedroog en moes baie bosskole gesluit word, omdat daar net nie meer 
voldoende fondse was om al die skole te onderhou nie.  Sedertdien werk ons hard aan maniere om die 
bosskole self-onderhoudend en dus onafhanklik van eksterne befondsing te kry. Na verskeie mislukte 
pogings lyk dit asof die nuutste model besig is om vrugte af te werp.  Die huidige model funsioneer as 
volg: Besigheidsmense van Milange dorp ondersteun ‘n bosskool in die platteland, nie net finansieël nie, 
maar raak persoonlik betrokke deur die bosskool te besoek en bosgemeenskappe te help om te beweeg 
van ‘n posisie waar hulle op eksterne fondse (van die besigheidsmanne) afhanklik is, na ‘n posisie waar 
hulle hul eie skooltjie en onderwyser kan onderhou. 
  
Isaac Gama speel ‘n sentrale rol in hierdie 
belangrike deel van die bediening en het ons 
almal se volgehoue gebede en finansiële 
ondersteuning nodig. Hier is die lys van die 4 
bosskole wat vanuit Suid-Afrika ondersteun 
word asook die 2 skole wat deur plaaslike 
besigheidsmanne ondersteun word.  

 

Kleuterskool en Primêre skool in Milange: 
Die Mosambiek Geletterdheidsbediening het ook die oprigting van die kleuter- en primêre skool by die kerk van die 
Milange Gemeente ondersteun toe ek (Niehan Koekemoer) nog daar op Milange was. Intussen het die gemeente 
self verantwoordelikheid geneem en bedryf die skool onafhanklik van befondsing van die Mosambiek 
Geletterdheidsbediening. 

Dankie vir jou volgehoue gebeds- en finasiële ondersteuning van die Mosambiek 
Geletterdheidsbediening se werk in Milange.   
Gaan like Mosambiek Geletterdheid se Facebook bladsy om verdere foto's en video's van die skole en 
bedrywighede te sien: www.facebook.com/mosambiek.geletterdheid 

Liaze bosskool. Isaac het 
onlangs die skole besoek 
en hierdie foto op 
Facebook geplaas. Hierdie 
meisie wys die 
skryfvaardighede wat sy 
verkry het oor die afgelope 
paar jaar se skoolgaan. 
Sonder die skool sou sy 
heeltemal ongeletterd 

gewees het. 

http://www.facebook.com/mosambiek.geletterdheid
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Mosambieknuus: Makwe Mission – Meimaand 
Aanvalle deur sogenaamde Al-sh@b@@b:  Die 
aard van die aanvalle sedert Oktober 2017 is nog 
steeds nie duidelik nie.  Ons het in die vorige brief 

vir julle vertel 
van die 
moontlike redes 
daarvoor.  Daar 
is nog ‘n ander 
rede wat nou al 
meer na vore 
kom, en as 
mens kyk na 
hoe die dorpies 
aangeval word, 
dan kan dit 
waar wees.  

Daar is sekere mense wat geld gekry het om deel 
te wees van die groepe, maar wat hulle nooit by 
die groep aangesluit het nie.  Daar word nou op 
hulle jag gemaak.  Die aanvallers kom die dorp in 
en dan word iemand se naam geskree en dit is die 
persoon wat dan doodgemaak en sy huis 
afgebrand word.  Ons het dit nou onlangs gesien 
toe ons deur Lipunguti gery het op pad huis toe.  
Die begin van die dorp is alles in orde.  Dan kom 
mens by die plek waar die huise gebrand het, en 
daarna is die dorp weer in orde.  
Sondagaand, 8 Julie, het ons werker kom sê dat 
daar nuus gekom het van ‘n aanval in ‘n gebied, 
Chimpoteka, omtrent 15km van ons af.  Dit het die 
hele dorp in rep en roer gehad!  Sy vrou het met 
die kinders hier aangekom en in die lapa kom 
slaap.  Nie lank na haar het ‘n ander vrou haar 
kinders hier kom los.  Deur die nag het daar 
blykbaar nog mense aangekom.  Ook mense wat 
sy kanoe wou leen om na die eiland te vlug.  Hy 
het gesê hulle kan dit nie leen nie, want hy het 
klein kinders en as daar iets gebeur moet hy hulle 
hier wegkry en dit sal sy enigste manier wees om 
dit te doen.  Die aand voor dit was daar ook ‘n 
aanval in ‘n gebied met die naam Macanga.  Daar 
is nou twee stories oor die beweerde aanval by 
Chimpoteka.  Sommige sê dit was net ‘n strorie, 
terwyl ander beweer dat dit ‘n ander dorpie met 
dieselfde naam in ‘n ander area is.  Ons het egter 
nie dadelik betroubare inligting daaroor gekry nie, 
want die selfoon netwerk was af tot diep in die 
volgende dag.  Later het ons gehoor dat dit 
iemand was wat wolf geskree het.  Ons wil elkeen 
van julle wat gereageer het op ons whatsapp 
oproep tot gebed bedank vir julle flinke reaksie.  

Ons wil vra dat julle sal aanhou bid vir die situasie 
in Cabo Delgado en vir ons en die mense van ons 
dorp se veiligheid. 
Die voormiddag van Sondag 8 Julie, het ons ‘n 
boodskap van een van ons bidders ontvang.  Dit 
lees so:  Ek sit nou lekker in die son en stil word.  
Ek bid vir julle.  Ek vra dat die Here julle geloof sal 
bou en versterk sodat julle met groot 
vrymoedigheid die volgende woorde van harte sal 
bely:  “Ons vertrou op die Here; Hy is ons hulp en 
beskermer.  Ja, in Hom is ons hart bly, op sy 
heilige Naam vertrou ons.” Psalm 33:20-21 
Die Woensdag oggend was die “village chief” hier 
en het vertel van die grusame gebeure by 
Macanga.  Drie van die mense wat onthoof is se 
koppe is in ‘n driehoek geplaas en die skinkbord 
waarin die bloed opgevang is is bo-op dit 
neergesit, soos op die vuur.  Daar is ook 
brandhout onder dit gesit, maar nie aangesteek 
nie. 
Ons het toe die voorstel aan hom gemaak dat 
hulle hier moet maak soos in ander gebied waar 
ons gehoor het dat die plaaslike mans in groepe 
deel en snags hulle dorp patrolleer.  Sy antwoord 
was dat die jongmanne sê hulle kan dit nie doen 
nie, want hulle het net kapmesse.  Later die 
middag sien ons hom verby stap na waar die 
polisie en grenswagte skuins oorkant ons huis sit, 
met twee manne aan sy sy.  Later die aand kondig 
hulle aan dat daar Donderdag oggend vroeg ‘n 
dorpsvergadering sal wees.  By die vergadering is 
soldate ook teenwoordig en die dorpmense word 
gevra dat die wat bereid is om saam te patrolleer, 
hulle name sal kom opskryf.  
Gebedsversoeke:   

• Vir ons veiligheid asook die dorpsmense 

• Geletterdheidsprojek 

• Vir die waentjie se as 

• Danksegging: 
o Dat ons steeds veilig is 
o Vir die Chimetas wat hulle by ons gaan 

aansluit 
o Vir voorbidders se getroue gebede vir ons en 

die dorp 

 

Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, Mozambique 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/#!/MakweMission 
Webblad: www.gcx.org/Makwe_Mission 
Celnr Moz:   
+258 86 68 42 675 
+258 84 228 9038   
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