
Geliefde Lourensrivierder 
 

Brennen Manning het gesê:  “The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who 

acknowledge Jesus with their lips, walk out the door, and deny Him by their lifestyle. That is what an 

unbelieving world simply finds unbelievable.” Sjoe, dit laat mens dink....  

Loer ook bietjie onder na die Fokusteks.... 

 
NUUSKRUMMELS: 12 September 2019 
 
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR:  

 
LIFELINE JEUG BIED AAN: 

Dit is absoluut die moeite werd! Nooi asb ook ander 
vroue uit.  Daar gaan 'n "live band" wees vir praise & 

worship, 2 sprekers, dansers, heerlike nom-noms en baie vet pret! 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTE POS: 

 

Ons WOEKERHOEKIE het 

gegroei♫: 
Anna se Marmelade @ R35 
Canola & Olyfolie @ R85 
Gewone Canola Olie @ R75 
Lappiesboontjies @ R50/kg 
Heuning @ R60 per potjie (400ml)  
Anna se Kleinkoekies @ R25 per 
pakkie  
 

Droëvrugte uit Ceres @ R70 p/kg 
Perskes (lospit); Pruime; Pere; 
Rosyne; Gemengde vrugte 
 

Ons het ook ‘n GROOOOT 
verskeidenheid van ander droëvrugte 
in verskillende grotes, bv. Mango,  
Appelkoos, Aarbei, Songedroogte 
tamatie en vele meer. 
 

Vrugterolle, grondboontjies en neute te 
kies en te keur.   
  

 
 

Min tyd oor! 
Het jy al jou kaartjie gekoop?? 

Vir volledige pryslys, kontak 

Kerkkantoor @ 021 853 5991 



 KERKNUUS UIT DIE OMTES: 

 
 
NUUS UIT DIE GEMEENSKAP 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van die moeilikste dinge in ŉ mens se lewe, is om 
besluite oor jou toekoms te neem. Dit raak egter makliker 
wanneer jy die Here daarmee vertrou. Wanneer Hy sy 
hand op jou lê om jou te stuur, is dit ook Hy wat sy arms 
om jou sit om jou te beskerm. Hy het dit beloof en Hy 
doen dit elke keer. Dit is die boodskap wat ek graag met 
hierdie boek wil uitdra. Kontak my op 
wgpbotes@gmail.com om die boek te bestel. 
 

KAMER BESKIKBAAR: 

Sentraaldorp 

Sober, selfversorgende persone bo 55. 

Beskikbaar einde September 

Kontak: Me van Rooyen @ 083 960 1862 

Kontak Lizel Huisman vir kaartjies @ 0828458238 

 



KNIEWERK: 

 Paul Louw kry steeds kankerbehandeling 
 Ons dra vroue en kinders regoor die wêreld wat mishandel & onderdruk word aan die Here op! 
 Ons bid vir geweld & haat in ons land (ook regoor die wêreld). 
 DAAR IS EINTLIK BAIE MEER GOED, MOOI & POSITIEF IN ONS LAND AS DIE SLEG & 

NEGATIEF!!  Ons bid dat mense al die mooi en positief in ons land sal raaksien wat oorskadu en 

oordonder word met die sleg en negatief. Gaan kyk bietjie op hierdie twee FB Blaaie na al die mooi 

stories wat orals in ons land plaasvind, maar net nooit die nuusblaaie haal nie: 

https://www.facebook.com/goodthingsguy/ 
https://www.facebook.com/goodthingsguySA/ 
Hou aan om 'n verskil te maak! 

 

FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK SONDAG, 15 SEPTEMBER SE BOODSKAP:  LUK 15:1-10  
(14DE WEEK IN KONINKRYKSTYD)  

Wat het Jesus bedoel? Dit was ‘n berisping vir die “goeie” mense, die Fariseërs en Skrifgeleerdes  wat ‘n 
fatsoenlike lewe gely het, maar nie God die Vader se liefde vir verlore sondaars gedeel het nie.  
 
Hulle harte was koud en hard. Hulle was aldag met godsdienstige dinge besig, het die tempel en die 
sinagoges besoek, mooi “kerkklere” gedra, op die straathoeke staan en bid om geëer te word, tiendes 
gegee en met lang vroom gesigte rondgeloop terwyl hulle soos die ouer broer dag vir dag met allerlei 
werkies in die huis van God besig was, maar het dit nie geniet en nooit feesgevier omdat God, soos 
hulle gedink het, hul Vader was nie. Wanneer die ware kinders van God wat tot wedergeboorte gekom, 
vergader het om lofsange tot Hom te sing en te jubel oor hul onverdiende aanneming tot kinders, het 
hulle buite God se huis in eiegeregtigheid op hul tande staan en kners. Hulle was dus net so, ja selfs 
verder verlore as die tollenaars, straatvroue en ander sondaars. 
Bron: https://pottebakker.co.za/die-verlore-seun-luk-5-11-32/ 
 
God se genade word gesien in Jesus se “soek, vind en verblyding”.  Dit is drie kante van God se genade 
wat hier sigbaar word.  Watter deel van God se genade ons beleef, hang af van ons eie toestand – is ons 
nog heeltemal verlore, is ons al deur Jesus gevind of is daar al blydskap daaroor dat ons gevind is? 
 
Christenskap is die enigste godsdiens waar God mense soek, soos die skaap en muntstuk wat weg is.  
Ons hoef nie soos wat die Fariseërs wou hê, dinge te doen, om gered te word nie.  Die Fariseërs het 
gedink dat hulle saak reg is by God, maar God het hulle anders bewys.  Juis hulle wat deur mense 
verwerp is, word deur Jesus gesoek en gevind en ontvang. 
~Willem Botes~ 
 
Juanita du Plessis sing Genade Onbeskryflik Groot: 
Kliek op hierdie skakel, of tik dit in op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TNCX0rqYuH8 
 
 
 
 
 
Jackie@Lourensrivier     
OORGEE, OMGEE, AANGEE 

https://www.facebook.com/goodthingsguy/
https://www.facebook.com/goodthingsguySA/
https://www.youtube.com/watch?v=TNCX0rqYuH8

