
KNIEWERK:  Petrie vir boodskap 

 Ons innige meegevoel met Nelda Cilliers en 

familie met die heengaan van haar man,  

Kobus. Kobus was vir jare betrokke by die 

Moslembediening in die Helderbergkom. 

 Petrie se ma steeds in hospitaal 

 Vollie Volschenk vir gesondheid 

 Ons innige meegevoel met Annamarie Smith 

en familie met die heengaan van haar man, 

Albert. 

 Matilda Stemmet in Hospice 
 

JOH. 14:1 

Jy moenie ontsteld 

wees nie.  Glo in God, 

glo ook in MY. 

FOKUSTEKS:  Rom 13:11-14 
Die eerste week in Advent se tema is 
tradisioneel "hoop". Die sleutelteks 
fokus ons aandag op Christus se 

wederkoms en om gereed te leef daar-
voor – met ander woorde, in die lig en 

nie in die duister nie.   God laat soms in 
ons lewens 'n wekker afgaan. Die Here 

sê dis nou tyd om wakker te word: 
"Staan op en volg My." Baie mens druk 
dan op die sluimerknoppie en sê dis nie 
nou geleë nie, die Here moet so bietjie 
later weer roep.  Baie mense gebruik 
die sluimerknoppie soveel keer hulle 
hoor nie eers meer die Here se stem 
nie. Een oggend skrik hulle uiteindelik 
wakker en besef dis te laat. Hulle het 
God se roeping heeltemal verpas. In 

ons teks gaan so 'n Goddelike wekker 
af:  Die uur is reeds daar dat julle uit die 
slaap moet wakker word, want die tyd 
van ons finale verlossing is nou nader 
as toe ons tot geloof gekom het (11).    
Aangesien die koms van Christus so 

naby is, word gelowiges opgeroep om 
vanuit die slaap wakker te word. Slaap 
gaan in ons teks gepaard met donker 
en duisternis. Daarom word hier met 

slaap 'n lewe bedoel wat met die 
sondeduisternis van die wêreld 

gepaard gaan. Vanuit hierdie sonde, 
donker en duisternis, moet gelowiges 

opstaan en in liefde wandel, elke oomb-
lik bereid om Christus te ontmoet. Im-
mers, die verlossing is nóú nader aan 
hulle as toe hulle gelowig geword het. 
Elke dag kom die tyd van Christus se 
wederkoms nader.  Hy is die Messias, 
die Here en Verlosser van die wêreld;  
Jesus kom om 'n verlore en lydende 

mensdom te dien, en vir Hom 'n kerk te 
versamel wat sy werk op aarde voortsit; 

en ons verkondig die belofte van die 
heil en heerlikheid wat Hy berei vir die 
mens, die natuur en die geskiedenis, 
wat uiteindelik met sy wederkoms in 

volle vervulling sal gaan.  Hierdie won-
derlike gawe van God aan die mens, 
die Here Jesus, beteken dat die lig in 
ons wêreld begin skyn. Dit breek die 

duisternis..... dit gee HOOP!  

WELKOM BY ONS EREDIENS!   

Diens: Ds Petrie de Villiers 
1ste Week in Advent (Hoop)  
 

Fokusteks uit Leesrooster: Rom 13:11-14 
RCL tekste: Ps 122; Jes. 2:1-5 
                     Mat 24:36-44  
                     

Deurkollekte:  Uitreikfonds 
 

BELOFTELAND:  09h00-10h15 

 

LIFELINE JEUG:   
Afgesluit vir die jaar 
 
 
 
 

KONTAK:  
Constant @ 072 224 3267 

01 Desember 2019 

DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15 

 

GROOTGROEP:  
Afsluiting (Piekniek 
 
 

KONTAK: Karin Kuys @ 0836430653 



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, Vrouedoekies 
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 @ Moederskamer 

Kontak: Kerkkantoor  @ 021 853 5991 

09h00: Gebedsgroep in Gebedskamer 

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  (afgehandel vir jaar) 

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.  

 

 

 
 

Ongelukkig geen tee/koffie 
tot ons mekaar weer in 2020 

sien, as die Here wil.  

 

Num 6:24-26 
Die HERE sal jou seën en 

jou behoed; die HERE sal sy 
aangesig oor jou laat skyn 

en jou genadig wees;  
die HERE sal sy aangesig oor 

jou verhef en aan  
jou vrede gee. 

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


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:  Kerkkantoor 021 853 5991 
  

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 

Liewe Ouers / Gemeente 
Baie dankie vir julle ondersteuning en samewerking die afgelope jaar.  
Ons het ' n besige, maar geseënde jaar saam met ons kinders beleef. 
Ons is weer besig om gereed te maak / te beplan vir volgende jaar. Ons 
is opsoek na passievolle mense wat by ons bediening betrokke wil raak. 
Kom raak betrokke en help ons om die kinderbedienig weer te laat 
groei hier by Lourensrivier Gemeente. 
Elkeen van ons het ' n talent /gawe gekry.  
 

Miskien speel jy kitaar/keyboard, neem mooi fotos (tyd weer om nuwe 
fotoborde te maak), ens. Dalk Kan jy help toesig hou een maal ' n maand by 
belofteland. Sonder julle kan ons nie. 
Baie dankie aan die huidige groepleiers en helpers, ons waardeer julle baie.  Ons 
is " n wonderlike span, en dankie vir dié wat voortgaan. 

 

Kontak ons gerus. 

 

Diensbaar vir Jesus 
Karin Kuys (Bedieningsleier—Dinamiet Kiedz & Belofteland) 
083 643 0653 

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. 

Van Maandag 1 Desember af  begin Riata Nel as nuwe Admin Beampte 
in die Kerkkantoor.    
Ons heet haar welkom in hierdie Lourensrivier Familie wat weet hoe 
om ons leuse Oorgee, Omgee, Aangee, daagliks uit te leef.   
Loer gerus in by die kantoor om te groet en haar tuis te laat voel. 



NUWE KERKSEISOEN: ADVENT 

Advent is die begin van die siklus van die Westerse 

kerkjaar en volg direk na Koninkrykstyd. Die seisoen 

van Advent begin vier Sondae voor Kersfees en dien 

ook as opbou tot hierdie feesdag. Die klem is op af-

wagting en voorbereiding – nie net vir die koms van 

Jesus as mens wat gevier word met Kersdag nie, 

maar ook vir Jesus se wederkoms. 

  

Daar is ook baie gebruike wat verband hou met 

hierdie seisoen, soos die populêre gebruik van ’n 

“Adventskalender” waarmee die dae tot Kersdag af-

getel word. ’n Ander gebruik om die seisoen en spe-

sifiek die Sondae saam te bind, is die Adventskrans in 

die liturgiese ruimte. Dié krans bestaan uit ’n ronde 

vorm van immergroen blare waarin vier kerse geplaas 

word: drie koningsblou kerse en een rooskleurige 

kers.  

Die sirkel verwys na die ewige lewe terwyl die immergroen blare verwys na hoop – een 

van die groot temas van Advent. Daar word ook soms ’n wit kers in die middel geplaas 

wat op Oukersaand of Kersdag aangesteek word. Die kerse word tradisioneel in die vol-

gende volgorde in die krans geplaas en aangesteek met name vir elke kers/Sondag: 

• Eerste Sondag in Advent: “Hoop” – koningsblou kers 

• Tweede Sondag in Advent: “Vrede” – koningsblou kers 

• Derde Sondag in Advent: “Vreugde” – rooskleurige kers 

• Vierde Sondag in Advent: “Liefde” – koningsblou kers 

• Oukersaand/Kersdag: wit, Christus-kers 

BERG  80  VERJ:  
DESEMBER 2019 
 
LET WEL:  Ouderdom 
op lys is huidige  
ouderdom tensy  
verjaarsdag al verby is. 
 
JES. 46:4  
"Ook tot in julle  
ouderdom is Ek die 
Here, tot in julle grysheid 
sal Ek julle dra.  
Ek het julle gemaak en 
Ek sal julle vashou,  

Baie geluk  
& vele seën


