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OM ANDERS TE WEES  

deur Amanda Swanepoel 

 

Kolossense 2:20 "Waarom leef ons dan nog asof ons aan 

hierdie wêreld behoort?"  

 

Ek het 'n paar jaar gelede 'n funksie bygewoon waartydens 

'n Engels- sprekende dame 'n aanbieding moes doen. Sy het 

begin deur vir die gehoor te sê: "Ek is anders as julle hier!" 

Dit het heel hoogmoedig geklink maar al wat sy eintlik wou 

sê was dat sy Engels sprekend is, terwyl die gehoor oor die 

algemeen Afrikaans gepraat het. Ons het haar kosbare 

opmerking baie geniet omdat dit maklik vir wanopvatting 

vatbaar kon wees, maar dit het my daaraan laat dink dat 

elkeen van ons wat met Jesus bloed bedek is, presies so 

deur die lewe moet stap. Ons is anders en ons is nie van 

hierdie wêreld nie. Jesus laat ons anders lyk, praat en leef. 

Die vraag is egter waarom leef ons so dikwels dan nog asof 

ons aan hierdie wêreld behoort? Is ek en jy anders genoeg?  

 

Jy kry muwwerige, mopperige, stowwerige, sitterige , 

lêerige, lammerige, tammerige, happerige, kapperige, 

wipperige, skrikkerige, tjie-tjie-erige, nee-erige Christen-

mense. By hulle groei jy nie. Groei ander gelowiges in jou 

geselskap? ~Maretha Maartens~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self iets 

skryf? 

 

Bydraes vir 
 Junie 2019 moet 

Kerkkantoor 
voor 12:00 op 

Ma.,  10/06/19 
bereik! 
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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: JUNIE 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 

 

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. 

 

 
 
  

Belofteland kindertjies en leiers sê dankie aan 

die gawe oom wat die mooi TV vir ons geskenk 

het en ook vir Ds Petrie wat dit vir ons 

installeer het💝🙏🙌 

Bespreek sommer nou al vir jou ‘n kaartjie vir 
hierdie gewilde oggend. Jy wil nie uitmis nie.  
Kerkkantoor: 021 853 5991 
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Rentmeesterskap 
Filippense 4:17-19  

Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle 

self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg.  

Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. 

Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.  

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike 

rykdom in Christus Jesus. 
 

 Betaalwyses vir alle bydraes 

 Inbetaling by kerkkantoor (kaartfasiliteit ook nou beskikbaar 

 M.b.v. dienswerker 

 Aftrekorder (reël self by bank) 

 EFT 

 

Oorweeg dit asb. ernstig om bydraes met  

debietorders te maak. Vorms is by die kerkkantoor beskikbaar.  
  

Jy kan ook 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 inligting of navrae:   

021 853 5991 of fin@lourensrivier.co.za 

 

Dankoffer Geleenthede 
 

Nagmaal 

Februarie; Mei; Augustus; 

November 
 

Tiende: Oktober 

Bankbesonderhede 

Rekeningnaam: NGK Lourensrivier Bank  

ABSA Bank Strand 

Rekeningnommer: 420 580 231 (Takkode 334 312) 

 

Elektroniese oorplasing:   

Stuur ‘n bewys van inbetaling aan kerkkantoor per 

e-pos, fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 

met verwysing: 

Naam, wyk– of satellietnommer 

Waarvoor bv. dankoffer, voedselfees 

mailto:fin@lourensrivier.co.za
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
 

 
 

‘n Ruk gelede is die lesers op ons huweliksblad, gevra om die beste #Huweliksraad 

wat hul al gekry het met ons te deel....  ons plaas met graagte die TOP25. Geniet en 

leef dit gerus prakties uit, want dis beslis beproef en dit werk! Die huweliksblad se 

naam is nie verniet My Huwelik in PRAKTYK nie😉😁💝. 
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: ’n Gekraakte eier kan steeds gekook word as jy dit 
vooraf in aluminium-foelie toedraai en ’n minuut langer kook. 

 

BOEREWORS GEREGTE: Vir almal wat dink boerewors hoort net op ‘n rooster 😊 

BOEREWORS OP 'N STOKKIE  
300 ml mieliemeel of polenta 
150 ml koekmeel 
7 ml bakpoeier 
5 ml braaispeserye 
2 eiers 
200 - 250 ml melk 
genoeg olie vir diepbraai 
8 stukkies boerewors 
(sowat 500 g), almal 
dieselfde lengte 
'n bietjie koekmeel om 
wors in te rol 
sosatiestokkies 
MOSTERDSOUS: 
125 ml geel soet mosterd 
30 ml gekapte Peppadews 
METODE 
Braai wors in 'n pan met 'n bietjie olie en laat dit 
afkoel.  Gooi die mieliemeel, koekmeel, 
bakpoeier en speserye in 'n bak. Klits die eiers 
en 200 ml van die melk saam en voeg by die 
meel. As die mengsel te dik is, voeg nog 'n 
bietjie melk by. Verhit die olie in 'n diep pan (Ek 
vind 'n wok werk die beste ). 
Steek lang sosatiestokkies in al die stukkies 
wors. Druk die wors in die beslag en laat die 
oortollige beslag afloop. 
Dompel die wors met die deegbeslag in die 
warm olie en braai. 
Draai die boerewors gereeld om sodat dit aan 
alle kante kan braai. 
Sodra dit goudbruin is, verwyder uit die olie en 
dreineer op kombuispapier. 
Ek vind dat ek slegs 2 van die stokkies op ‘n 
slag in die olie kan hanteer. 
Werk baie versigtig met die warm olie. 
MOSTERDSOUS: 
Meng die mosterd en peppadews en dien op in 
'n bakkie saam met die warm koringhonde. 
 
Bron: Nina Timm / RSG 
Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND 
RESEPTE VIR OUD EN JONK 

BOEREWORS KERRIE  
1 ui, gekap 
30 ml olie 
2 groen brandrissies, gekap 
2 knoffelhuisies, fyn gedruk 
5 ml gemaalde koljander 
10 ml komyn 
2 ml borrie 
15 ml kerriepoeier 
2 blikke (410 g elk) gekapte tamaties 
250 ml water 
Sout, vars gemaalde swartpeper en suiker na 
smaak 
500 g gaar boerewors, in klein stukkies gesny 
Gekapte, vars pietersielie na smaak 
METODE:  
Braai die ui in die olie tot sag.  
Voeg die brandrissies, knoffel, koljander, komyn, 
borrie en kerriepoeier by en braai vir 3-5 minute.  
Voeg die tamaties en water by en verhit tot 
kookpunt.  
Prut vir 25 minute tot die sous lekker afgekook is. 
Geur na smaak met sout, peper en ’n knippie 
suiker.  
Voeg die boerewors by, verhit weer tot kookpunt 
en prut stadig vir ongeveer 15 minute. 
Roer gekapte pietersielie by en sit voor op rys of 
pap.  
Lewer ses porsies.  
 
Bron: Arina Du Plessis  
Plasing : Joey Kruger / WATERTAND RESEPTE 
VIR OUD EN JONK 
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WOEKERHOEKIE: 

Tans te koop: 
 Gevriesde klein quiche pasteitjies (12 pakke van 6) @ R40 elk 
Dit kan vinnig in mikrogolf opgewarm word soos nodig 
Twee soorte: 
~ Uie & ham met kaas 
~ Roomgroente met kaas 
 

 Skilferkors Marmite Rolletjies en stokkies @ R20 per pakkie 
 Anna se heerlike Marmelade @ R35 
 Canola & Olyfolie @ R85  OF Canola Olie @ R75 
 Lappiesboontjies @ R45/kg 

  

Kontak 
onder-

staande  
nr. asb. 
indien u 

belangstel 
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GEBEDSAKSIE VIR JUNIE 2019 
GEBEDSONDERWERP – FINANSIES 

Bron: www.maroelamedia.co.za 

 

2 KORINTIËRS 9:7 

Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin 

of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.
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Gebedsbrief 3-2019  |  Makwe Mission 
Ons het op 31 Maart tuis 
gekom nadat ons 
5690,5km voltooi het 
vandat ons Worcester op 2 
Maart verlaat het. Ons het 
nog 'n paar besoeke op 
pad gehad en het die 
grens op 12 Maart 
oorgesteek.  Ons het 'n 
uitsaai-lys op Whatsapp 
gestig en 'n hele paar 

mense het ons reis meegemaak.  Ek verstaan 
nie hoekom nie, maar nie almal se boodskappe 
het by hulle afgelewer nie.  Jammer daaroor, ons 
sou graag wou hê dat julle almal kon meemaak 
op die reis.  'n Nuttelose brokkie inligting:  Ons 
het in 52 beddens geslaap vandat ons by die 
huis weg is tot ons weer terug is! 
 
Ons het na ons vinnige kuier saam met Anzell in 
Maputo, gestop by die Harpers in Xai-xai wie ons 
laasjaar ontmoet het, toe hulle gevoel het die 
Here lei hulle om van die slagoffers van die 
aanvalle te kom ondersteun.  Van hulle af is ons 
na Charl en Annetjie in Inhambane en wat 'n 
twee dag kuier sou wees, het toe baie langer 
geraak, vir verskeie redes.  Eerstens die sikloon 
Idai wat oor die pad is wat ons moes ry.  
Tweedens het Anna-Marie die aand in Xai-xai 'n 
snaakse smaak in haar mond ervaar en die 
Saterdagaand in Inhambane het haar bo-lip 
gevoel soos iemand wat by die tandarts was.    
Sy het 'n vermoede gehad van wat dit kan wees 
en Sondag is dit bevestig toe die verlamming al 
verder gevorder het.  Maandag het ons met 'n 
Kubaanse dokter gekontak by die hospitaal in 
Inhambane en sy het gesê Anna-Marie moet 
dadelik begin met Vit B kompleks en die 
volgende dag inkom hospitaal toe.  Sy is 'n 
dermatoloog en het ons na oudiologie vergesel.  
Daar moes Anna-Marie sukkel om alles te 
verstaan en te verduidelik aan 'n dokter wat 
meerendeels Spaans praat.  Die vermoede is 
bevestig - Bell se verlamming. Medikasie is 
voorgeskryf en die Kubaanse dokter het Anna-
Marie daarvandaan na fisioterapie geneem waar 
sy gewys is hoe om haar gesig te masseer, 
sodat die spiere en senuwees weer kan lewe kry.  
Intussen het André en Charl gedring gevoel om 
op te gaan na die vloed geteisterde gebied en 'n 
bietjie kosvoorraad te neem en te help waar hulle 
kan.  

Dit het ook vir Anna-Marie kans gegee om te rus.  
Hulle het op die ou einde maar meestal gehelp 
op 'n plaas van 'n Suid-Afrikaner, waar toe reeds 
ongeveer 1300 mense toevlug gesoek het, en 
gehelp om 
kos aan te ry 
na gebiede 
nie baie ver 
daarvandaan 
nie.  
 
Ons het toe 
besluit om 
maar die 
ompad deur 
Tete-Malawi-Mocuba te ry, aangesien ons nie 
kon kontak maak met mense aan die noorde 
kant van die Gorongosa (die sleg stuk pad) nie 
en dus nie kon uitvind of daar diesel beskikbaar 
is nie.  Die Gorongosa het op daardie stadium 
ook steeds daagliks reën gekry.  In Tete het ons 
op die kampterrein gekuier waar ons in 2001 met 
ons bediening begin het.  Die stad is natuurlik 
heeltemal anders as wat dit gedurende daardie 
tyd was!   
 
Deur Malawi ry is ongelukkig nie iets wat mens 
vinnig kan doen nie.  Elke dorpie het 'n spoed 
beperking van 50km en soms is die kanselleer 
bord aan die anderkant weg en ry mens onnodig 
nog steeds so stadig.  Behalwe vir die spoed 
beperking, kan mens in elk geval nie baie vinnig 
ry nie, as gevolg van al die voertuie, fietse, 
motorfietse en voetgangers op en langs die pad.   
 
Op 30 en 31 Maart het ons die stuk pad gery 
waar die aanvalle nou meer sporadies 
plaasgevind het en ook sommer teen die 
grootpad. Met ons kruising van die Luriorivier wat 
die grens tussen die Nampula en Cabo Delgado 
provinsies is is ons sommer dadelik verwelkom 
deur slegte paaie.  Ons het besluit om die laaste 
deel vanaf Nampula tot by ons huis in twee te 
deel, sodat ons nie nodig het om enige deel van 
die pad in die donker te ry nie.  Die aanvalle het 
meer dikwels daar plaasgevind oor die laaste tyd 
en sommer teen die grootpad.  Soos wat ons 
gery het en gesien het waar dorpies aangeval en 
huise afgebrand is, het mense in baie gevalle 
maar net aangegaan met lewe soos voorheen.  
Op ander plekke het ons dorpies gekry wat totaal 
verlate gelê het.  
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Die probleem in baie gevalle is, waar gaan die 
mense heen?  Hulle kan net so lank by familie 
bly!  Almal kry swaar.  

 
Terug by die huis het ons die skool in volle 
swang aangetref en besig om uit sy nate te bars.    
Hulle het toe reeds in die tweede week van 
Februarie weer begin met klasse.  Hulle het toe 
reeds 32 kinders se name neergeskryf gehad, 
maar genadiglik was die meeste wat op 'n slag 
opgedaag het 30, maar steeds heeltemal te veel 
vir die gebou wat ons op die oomblik gebruik.  En 
ons het steeds ander ouers wat wag om hulle 
kinders te registreer.  André het begin met die 
proses om toestemming te kry om 'n twee-
klaskamer gebou op te rig vir die skool, asook 'n 
onderwysers huis.  Ons is geseënd om fondse te 
kon kry vir die bou van die huis.  Bid asseblief 
saam met ons vir die proses om vinnig 
afgehandel te word.  Ons het ook die slegte nuus 
ontvang dat die dokumente vir die wettiging van 
die terrein verlore is.  Blykbaar het iets 
onverklaarbaar met die argiewe gebeur!  Ons 
wag.  Hierdie dokument moes ook by die bou 
versoek aangeheg word.   
 
So het julle ook almal saam met ons asem 
opgehou vir Sikloon Kenneth.  Toe die sikloon 
begin ontwikkel het en hulle sy trajek gewys het, 
sou Quionga baie naby aan die oog van die 
storm wees.  Deur die Vader se genade was 
ons, toe die sikloon land tref, totaal buite sy 
trefarea.  Ons het geen skade in Quionga gehad 
nie.  Ons is diep dankbaar daaroor, want ons 
besef dat ons eie huis ook nie so 'n sikloon sou 
oorleef nie.  Ons voel saam met hulle wat alles 
verloor het in hierdie storm en vra dat julle 

hierdie mense in julle gebede sal hou.  Baie van 
hulle moes nou oes, maar Kenneth het die oeste 
ook verwoes.  Dus in 'n provinsie waar daar 
geruime tyd al onrus heers, staar baie mense 
ook nou die verlies van hulle oeste in die gesig.  
Dit is behalwe diegene wat niks kon plant nie, 
omdat hulle nie by hulle landerye mag bly om dit 
op te pas nie.   
 
Ons het redelik reën gehad na die sikloon.  
Feitlik elke dag 'n paar millimeter.  Dit laat 
natuurlik ons pad dorp toe in chaos en as gevolg 
van die onrus is daar ook nou nie een van die 
groot maatskappye wat hier naby werk en darem 
die pad so nou en dan skraap of opvul nie.  Op 
die N1 is daar ook 'n brug stukkend wat ons 
effektief afsny van uitgang na die suide.  Ons het 
gehoor dit sal prioriteit kry en hoop dit word gou 
reggemaak.   
 
Gebedsversoeke:    
• Vir volkome genesing vir Anna-Marie 
• Vir die slagoffers van Kenneth wat alles 

verloor het 
• Vir diegene wat hulp verleen aan hierdie 

mense 
• Vir die proses rondom die bou van die skool 

en huis 
Danksegging:  
• Vir 'n veilige reis en tuiskoms 
• Vir die hulp wat aan Idai slagoffers gegee 

word 
• Ook vir die hulp wat reeds vir slagoffers van 

Kenneth kom 

 
Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, 
Mozambique 
 
 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  - 
http://www.facebook.com/#!/MakweMission 
Webblad:  www.gcx.org/Makwe_Mission 
 
Celnr Moz:              +258 86 68 42 675        
                               +258 84 228 9038   
 
 
Celnr SA:             +78 348 1914   + Whatsapp 
                            +73 909 5288   +Whatsapp

 

mailto:thiartaa@gmail.com
https://gcx.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=2800b600f6&e=b6e47e9e2e
https://gcx.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=4b9358fa66&e=b6e47e9e2e
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KINDERBLAD  
 

Maatjies, dit is nou PINKSTERTYD en dan praat ons baie van ‘n sekere voëltjie wat ‘n 

simbool is van die HEILIGE GEES.  Trek die nommertjies na en kyk of jy die 

antwoord kan kry... 
 

Hier is julle leidrade:  Vra vir mamma of pappa om dit vir julle in die Bybel te lees♫ 

LUK. 3:22 

en het die 

Heilige Gees 

in sigbare 

gestalte 

soos 'n duif 

op Hom 

neergedaal. 

Daar was 

ook 'n stem 

uit die 

hemel: “Jy is 

my geliefde 

Seun. Oor 

Jou verheug 

Ek My.” 

 

JOH. 16:7 

Tog sê Ek 

vir julle die 

waarheid: 

Dit is tot 

julle 

voordeel dat 

Ek weggaan, 

want as Ek 

nie weggaan 

nie, sal die 

Voorspraak, 

die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie;  

maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.  
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BLOKKIESRAAISEL: Leesrooster Fokusteks: Luk 24:44-53 & Psalm 97 
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