
KNIEWERK:  Petrie vir boodskap 
 

 Paul Louw (kankerbehandeling) 

 Pete Strydom herstel na beroerte 

 Charlene van der Watt se ouma is in ‘n  

ernstige toestand in hospitaal 
 

FOKUSTEKS:  Hand 16:9-15 

“Hoe luister jy wanneer God praat?” 

Let op hoe Paulus toelaat dat God hom 

lei:   Vs. 6:  Die Heilige Gees het hulle 

verhinder …  Vs. 7: Die Heilige Gees het 

hulle verhinder om na Bitinië te gaan.  

Vs. 9: Paulus kry ŉ gesig van ŉ man van 

Macedonië.  Vs. 10 God lei hulle om na 

Macedonië te gaan 

Paulus en sy medewerkers was bereid 

om “oor grense” te gaan om die Evan-

gelie te verkondig – omdat God so gesê 

het en hulle gehoorsaam was om sy 

leiding te volg.  God vra sy volgelinge 

om deur hul optrede, omdat hulle ge-

luister het, te sê: “God ek verstaan nie 

wat U doen en hoekom U dit doen, of 

waar hierdie opdrag my lei nie, maar 

omdat die opdrag van U af kom, sal ek 

dit doen!”  Wanneer jy oor grense 

(geografies, volk, taal, kultuur, geslag, 

geloof) gaan met die Evangelie, is jou 

lewe in God se hande, Hy wat jou stuur.  

Hierdie waarheid staan onwrikbaar vas – 

dis ’n belofte van God en God breek 

nooit Sy belofte nie!  Wanneer jy oor 

grense beweeg met die Evangelie, raak 

die mense aan die ander kant van die 

grens deel van God se gemeente. 

“Die kerk is die feesterrein waar mense 

wat andersins nooit by mekaar sal 

uitkom nie, verenig word.” 

“When God calls you to something, 

He is not always calling you to succeed,  

He’s calling you to obey! The success of 

the calling is up to Him; the obedience is 

up to you. “ (David Wilkerson) 

~Willem Botes~  

WELKOM BY ONS EREDIENS!   

Diens: Ds Petrie de Villiers 
6de week in Paastyd : NAGMAAL 
Hemelvaart Feesdiens: 30/05 @ 19h00 

Fokusteks uit Leesrooster: Hand 16:9-15 
RCL tekste: Op 21:10 - 22:5; Ps. 67 
                     Joh 14:23-29 of Joh 5:1-9 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

 

LIFELINE JEUG: Gr. 8 - 12 (17h30) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KONTAK:  
Constant @ 072 224 3267 

DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15 

GROOTGROEP: 09h00 - 09h15 
Onderskeie klassies: 09h15 - 10h15 
Liesbet: Gr 7 in die “Gat” 
 

 

KONTAK: Karin Kuys @ 0836430653 

BELOFTELAND:  09h00-10h15 

26 Mei 2019 



PRODUKTE WAT BENODIG WORD 
VIR DIE KOSKAS  

ONTHOU produk (te) hoef nie meer as 
R50 te wees nie...... 

ELKE BIETJIE HELP 
 

(Gebruik  mannasakke by deure of  gee vir 
Wyk se Kosmandjie) 

 

Pakkies Sop en sakkies sopmengsels 
Blikkies Vis & Bief 
Blikkies gemengde groente 
Pakkies Soya Mince 
2 Minute Noodles 
Spaghetti & Macaroni 
Klein pakkies suiker, koffie en tee 
Poeiermelk & Boksies melk 
Toiletpapier 
Tandepasta,  Seep, Sjampoe, Doekies 
Skoonmaakmiddels 

 

 

DIT  WORD Sóóó  WAARDEER! 

KOM WORD DEEL VAN DIE HARTKLOP VAN ONS 

GEMEENTE!  

Skakel in by  onderstaande Gemeente-aksies of  ‘n Omgee/

Kleingroep (kontak kerkkantoor  @  021 853 5991)  

 

HOU ASB IN GEDAGTE DAT DIT ‘N JAAR-PROGRAM 

IS, DUS SAL DAAR ONDERLINGE REëLINGS WEES 

INDIEN DAAR AFWYKINGS IN TYE OF DATUMS IN DIE 

WEEK IS 

 

MAANDAG: 

19h00:  Rapha Vrouegroep (elke 2de Ma.) 

Kontak: Jackie Strauss @ 084 505 2908;  

(Sien byeenkomsdatums in Gemeentegids) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DINSDAG:     

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool 

Module 1 & 4 @ Konsistorie of Raadsaal 

Kontak: Kerkkantoor  @ 021 853 5991 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WOENSDAG:  

08h00:  Sr. Mannebyeenkoms @ Kleinsaal  

Kontak: Kerkkantoor  @ 021 853 5991 

09h00: Gebedsgroep in Moederskamer 

Kontak: Kerkkantoor  @ 021 853 5991 

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool 

Module 2 & 3 @ Konsistorie of Raadsaal 

12h00: SNUFFELMARK in Kerksaal 

Elke laaste Wo. van maand   

Kontak: Gail Fourie  @ 083 789 2190 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DONDERDAG:  

09h00: Gebedskursus  

Kontak: Annalie Botes @  021 854 4620 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VRYDAG: 

05h30: Mannebyeenkoms by Smiling Oven 

Nic Huisman @ 082 552 2423   

06h00:  Mannebyeenkoms in Konsistorie 

Kontak: Kerkkantoor  @ 021 853 5991 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MAT 18:20  
“want waar twee of  
drie in my Naam 
saam is, daar is Ek  
by hulle.” 

NUWE INTREKKERS?  

Baie  
 
 
 
 
 

by ons Gemeente! 

 

In die voorportaal is ‘n boekie 
waarin jy jou besonderhede kan 
aanteken waarna iemand in die 

kerkkantoor jou sal kontak.  

 

Die boekie is ook daar vir 
ENIGE IEMAND wat ‘n besoek 

verlang, voorstelle, of 
gebedsversoek het. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom drink na die diens 
‘n heerlike koppie tee/koffie 

saam met ons in die  
voorportaal.  

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?version=1&book=MAT&chapter=18&resnum=85658


Pinkster 2019:   Tema: “Geseën om te seën” (Gen.12:1-3) 
 
So. Oggend, 2 Jun: Gen.12:1-3 - Seëndraers (Gerhard) 
So. Aand,      2 Jun: Hand. 9:1-20 - Van dissipelhater tot  
                                 dissipelmaker (Petrie) 
Ma. Aand,     3 Jun: Rig 13-16 - Sonskyn (Gerhard) 
Di. Aand,       4 Jun: Rom.1:1 - ID-boek (Gerhard) 
Wo. Aand,     5 Jun: Jona - Ontevrede oor God se seën? (Petrie) 
Do. Aand,      6 Jun: Rut - Selfs ek? (Petrie) 

IS  DAAR DAE WAT JY “AF” VOEL? 
KRY JY SWAAR?    
SUKKEL JY OM GEESTELIK EN  LIGGAAMLIK STERK TE BLY?   
HET JY GEBED OF BEMOEDIGING NODIG?     
ONS WIL JOU SÓ GRAAG BYSTAAN! 

 
 

Kontak:  Joubert van Tonder @  082 949 2045 
  

TERUGVOERING / GEBEDSVERHORING: 
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan met almal vir wie ons bid.   
Hou ons asb op hoogte.  Skakel kerkkantoor @ 021 853 5991 

 

Jy kan nou die  ZAPPER selfoontoepassing 
as ‘n addisionele manier vir Bankkollekte en 
Dankoffer bydraes gebruik. Laai die “APP” 
gratis af van jou selfoon se “app store”  Jy sal 
van elke transaksie verwittig word deur Zapper.  

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

 
Lifeline 
Youth 
Die hele  

gemeente 
kan  

sommer 
deel wees 
van ons 
UITREIK  
projek ♫ 

 
 
 

Kontak: Constant @ 072 224 3267……….OORGEE, OMGEE, AANGEE! 

BELOFTEROLLE:    Ons wil jou graag uitnooi om agter in die kerk ‘n belofterol te neem.  
Dis gratis en deel van die Gebedsbediening. Dit kan ook as gebede gebruik word. 



DIE SEISOENE 

Alles het 'n ritme, vriend.  

Die son, maan en sterre, die seisoene en getye, die diere en plante, ja selfs jou liggaam werk in 
ritmes: hartklop, asemhaling, sirkadiese ritmes, metabolismes. Ook die lewe loop in die ritmes 
van seisoene, en ja ook die geestelike lewe. Daar is 'n daaglikse ritme (bv. stiltyd, Padlangs 
lees!); daar is 'n weeklikse ritme, bv. om 'n Sabbat in my week te hê, Sondag kerk toe te gaan; 
daar is maandelikse ritmes, bv. om maandeliks 'n goeie geestelike boek te lees, of 'n paar dae 
te vas; daar is ook jaarlikse geestelike ritmes. 
 
Die "kerklike jaar" of "Christelike jaar" is jaarlikse ritme wat jou elke jaar weer deur die wonder 
neem van Jesus se koms. Dit begin by die verwagting dat God na ons sal kom (Advent); dit vier 
sy koms en verskyning (Kersfees en Epifanie); dit gaan oor sy lewe tot met sy lyding en dood 
(Paasfees) - daarna herdenk ons sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees 
(Pinkster). Daarna, in die tweede helfte van die jaar (Koninkrykstyd) deel ons oor die werk van 
die kerk, en die praktiese toepassing van alles wat Jesus geleer. Ons geestelike lewe, die Kon-
inkryk van God, ons roeping en raak - sulke dinge. En dan begin alles weer van voor af. Mooi, 
nie waar nie? Dis ons feeste, ons “celebrations” van God en sy werk in ons lewe. 
Sommige voel dis "vorme", en ja, natuurlik is dit vorme! Maar ons het vorme nodig. Hoe dan 
anders? Dit gee struktuur aan die inhoud. Onthou, ritmes lê waardes vas, en dwing ons om nie 
net te fokus op ons geliefkoosde tematjies nie. Herhaling lei tot gewoontes, gewoontes tot ge-
bruike, en gebruike tot 'n lewenstyl. Natuurlik soek ons nie leë vorme nie, dooie rituele wat nie 
'n verhouding met God bou nie. Nee, natuurlik nie. Ons wil dat hierdie ritmes ons JUIS nader 
na God toe bring. Ek vertrou dat jou verhouding met God hierdeur gebou sal word! Lees meer 
oor die volgende seisoen in ons lewe ... 

PINKSTERTYD 
Die Christelike Jaar is ’n jaarlikse pelgrimsreis deur die lewe van Jesus en 
die hoofmomente van ons geloof. Na Paastyd kom die Pinkstertyd.  
 
WANNEER IS DIT PINKSTERTYD? 
Pinksterfees is die afsluiting van die Paastyd. Dit is die 50ste dag 
(pentekostos = Grieks vir “50ste”) na Paasfees, en dui op die 40 dae waarin 

Jesus aan sy dissipels verskyn het tot met sy Hemelvaart, en die 10 dae waarin hulle in die bo-
vertrek gebid het op die uitstorting van die Heilige Gees.  Pinkstertyd beslaan die tien dae 
vanaf hemelvaart tot Pinkstersondag (vanjaar 29 Mei – 8 Junie). Dit oorvleuel dus met die 
laaste gedeelte van Paastyd. Die fokus hier is natuurlik op die Heilige Gees wat uitgestort is op 
Pinksterdag om sy kerk toe te rus om die evangelie na die uithoeke van die aarde uit te dra. 
Pinksterfees is dus ook sendingfees. 

In die NG Kerk het 'n unieke tradisie ontstaan rondom Pinkster, nl die tien-dae lange of week-
lange Pinksterbidure. Hierdie tradisie het sy oorsprong in 1860 gehad, toe 'n kragtige herlewing 
in die kerk uitgebreek het. Hierdie herlewing was sterk sendinggerig. Mense het in hierdie tyd 
gereeld bymekaargekom in gebed in afwagting op en as voorbereiding op Pinkstersondag. 

In 'n sekere sin kan ons sê dat Pinkstersondag die geboorte van die kerk was. Voor die 
uitstorting van die Gees was die dissipels 'n groepie bang, verwarde en verbouereerde mense 
gewees. Ná Pinkster het hulle die evangelie vreesloos verkondig! Met Pinkster het God sy kerk 
deur sy Gees tot stand gebring as 'n instrument om die goeie nuus uit dra. 

WAT BETEKEN PINKSTERTYD VIR ONS? 
Pinkster herdenk die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus, in Sy opstandingskrag, bekragtig 
sy dissipels met die Heilige Gees. Die Kerk, en elke Christen, word met krag toegerus deur die 
werk van die Heilige Gees. Daarsonder kan ons nie kerk, of Christen, wees nie. Pinkster skakel 
dus ook met ons taak in die wêreld. 

HOE VIER ONS PINKSTERTYD? 
Pinkster word gevier deur te verwys na die temas van die Heilige Gees, Geesvervulling, die 
geestelike lewe, gawes en bediening, uitreik en sending. Pinkstersondag self behoort ‘n dag vol 
musiek, sang, kleur, blomme, en vreugde te wees.  Die simbole van Pinkstertyd is vuur, of 
vuurtonge, die duif en ander simbole van die Heilige Gees soos water, wind en olie. Salwing is 
‘n gepaste gebruik in hierdie tyd. Die kleur van die Pinkstertyd is vuurrooi. 
~Jimi le Roux ~ 
http://jimileroux.com  


