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Die toets van die geloof 

 

“Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie 
genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om 
deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug 

ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en 
volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop” – 

Romeine 5:2-4. 

Geloof is 'n gawe van God, 'n geskenk uit die hemel! Jy is uit God gebore 
(Joh 1:12,13)! 

Mag ek vra: Hoe sterk is jou geloof? Is jou geloof eg? Hoe het jy gereageer 
toe dinge in jou lewe anders verloop het as wat jy beplan het? Toe die een 

terugslag en beproewing na die ander jou getref het?  
Toe jou man/vrou onverwags dood is ... of jou kind? Het jy toe met 'n ware 

geloof aan God vasgegryp of het jy in moedeloosheid hande in die lug 
gegooi en God verwyt omdat Hy dit toegelaat het dat al hierdie beproewinge 

oor jou gekom het? 

 

As God aan jou 'n ware geloof gee, skeep Hy jou nie af nie. Hy oorlaai jou 
met soveel gawes. Romeine 5 is 'n jubellied oor die vryspraak wat ons 

ontvang en wat ons alleen deur die geloof deelagtig word (Rom 4). Ons is 
splinternuwe mense, bevoorregte mense! Ons wat skuldig was voor God, is 

volkome vrygespreek omdat ons glo (Rom 5:1). Wonderlik is dit! Ons het 
deel aan die heerlikheid van God (Rom 5:2). Dit alles ontvang ons deur 

Jesus Christus se kruisdood. 

Maar dan kom die verrassende uitspraak: "Ons verheug ons ook in 
swaarkry ..." (Rom 5:3). Stem jy hiermee saam? Hier lê die toets van die 

egtheid van jou geloof. Nou is die tyd dat jou diepste geloofsverbondenheid 
aan God jou moet dra en jou moet sterk maak en jou laat volhard, sodat ook 

jy dit kan uitjubel: "Ek verheug my in swaarkry!" 

Hierdie pad van God met sy kind, met jou, stel soms baie hoë eise. God laat 
wonderlike dinge op hierdie swaarkry-pad met sy kind gebeur. Het jy dit al 
ervaar? Hy maak jou sterk, Hy gee krag om te volhard, Hy laat jou vasbyt! 
Die swaarkry-pad is dan 'n suiwering van jou geloof, sodat die egtheid van 
jou geloof hoop kweek, wat soos 'n vlammetjie al sterker en sterker in jou 

lewe brand en jou onlosmaaklik aan God laat vasgryp! 
Die toets van jou geloof is om onder die moeilikste lewensomstandighede in 
die geloof te volhard. God gee die krag daarvoor. Dit verryk jou en bring jou 

baie nader na God toe as om die rug op Hom te draai en Hom te verwyt. 
 

Ds. Pieter van der Walt (Almanak 2013) 
  
 

Wil jy graag iets 
in ons koerantjie 
plaas of self iets 

skryf? 

Bydraes vir 
 Okt. 2019 moet 

Kerkkantoor voor 
12:00 op  

Ma.,  14/10/19 
bereik asb. 

Aanhou,  
Uithou,  
Volhou 
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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: OKTOBER 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
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 gerus op wgpbotes@gmail.com of 
0836582154 om die boek te bestel.  
~Willem Botes~ 

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, julle dra en julle red. 

‘n MASSIEWE Voedselfees, Vreugdefees, DANKIE aan 
die Voedselfeeskomitee en elke liewe persoon wat 
betrokke was by hierdie suksesverhaal van hard werk, 
saamwerk, tyd opoffer en Koninkryk bou! Alle eer en dank 
aan ons Hemelse Vader vir Sy goedheid, guns en genade. 
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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 

 
 

WOEKERHOEKIE: 

 

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 (Milo) 
 

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

Ons het ook ‘n GROOOOT verskeidenheid van ander droëvrugte in  
verskillende groottes, bv. Mango, Appelkoos, Aarbei, Songedroogte  
tamatie en vele meer. 
Vrugterolle, grondboontjies en neute te kies en te keur.   
 
Vir pryslys, kontak Kerkkantoor @ 021 853 5991   

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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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: Vermeerder jou maalvleis deur fyngerasperde aartappel by te voeg 
wanneer jy frikkadelle maak. (http://tjommel.blogspot.com/p/wenke-wat-werk.html) 

 

Die Perfekte (Ontwykende) Frikkadel (https://leandaseresepte.blogspot.com)

Ek is baie bly vir dié van julle wat ‘n onfeilbare 
frikkadel-resep het, maar ek soek nog na hom. 
Daar is egter ‘n paar wat ek al uitprobeer het, wat 
ek nogal kan aanbeveel. 
 
Wenke vir die Perfekte Frikkadel: 
Die geheim van ‘n perfekte frikkadel is om die 
mengsel liggies met twee vurke te meng. As jy dit 
te veel meng, gaan jy met kanonballe sit. 
Maalvleis met ‘n hoër vetinhoud sal sappiger 
frikkadelle maak. Klam broodkrummels met ‘n 
eetlepel melk aan voordat jy dit by die maalvleis 
voeg. Sommige soorte brood absorbeer die vog uit 
die vleis en dan kan dit die frikkadelle uitdroog. 
As jou frikkadelle uitmekaarval terwyl dit kook, is 
die kanse goed dat jou bestanddele nie fyn 
genoeg opgekap is nie. Veral uie moet ekstra fyn 
wees, maar growwe broodkrummels is ook ‘n 
sondebok. Die beste manier is om dit maar alles in 
die voedselverwerker te gooi en dit ordentlik op te 
kap. Voeg dit dan by die maalvleis. 
Sommige resepte vra vir ‘n mengsel van bees- en 
varkmaalvleis. Neem sommer varkworsies en druk 
die vleis uit. 
 
Doodgewone Frikkadelle 
800 g maalvleis (of 500 g beesmaalvleis en 300 g 
varkmaalvleis) 
2 eiers 
2 ml bakpoeier 
2 snye brood, korsies verwyder en in melk geweek 
50 ml pietersielie, gekap 
sout en peper 
 
Meng al die bestanddele vir die frikkadelle, geur na 
smaak en vorm klein bolletjies. Braai in bietjie olie 
in ‘n pan tot bruin van buite en gaar van binne. (Jy 
kan dit ook op ‘n bakplaat in die oond, of in ‘n 
oondbak met bietjie water in gaarmaak.) 

Kerrie-Frikkadelle 
Geen versameling frikkadelle gaan volledig wees 
sonder ‘n kerriefrikkadel-resep nie. Om een of 
ander rede smaak frikkadelle net lekkerder in ‘n 
kerriesous. Vir ‘n heerlike variasie, kan jy skyfies 
pynappel bo-op die frikkadelle pak voordat jy die 
sous oorgooi. 
4 snye brood 
300 ml water 
1 kg gemaalde beesvleis 
15 ml sout 
2,5 ml peper 
2,5 ml neut 
2,5 ml fyn naetjies 
80 ml bruin asyn 
2 eiers 
Week die brood in die water. Druk die water uit en 
maak die brood fyn. Meng die res van die 
bestanddele liggies saam. Maak frikkadelle en rol in 
bietjie meel. Pak in gesmeerde oondbak. Daar 
moet ‘n ruimtetjie tussen die frikkadelle wees. 
 
Maak die volgende sous en gooi oor: 
Kerrriesous: 
5 groot uie 
250 ml asyn 
750 ml water 
5 ml sout 
15 ml borrie 
7,5 ml kerriepoeier 
45 ml appelkooskonfyt 
30 ml suiker 
15 ml koekmeelblom 
 
Voorverhit oond tot 180ºC. 
Kap uie fyn en braai in olie tot bruin. Roer 
meelblom, kerrie en borrie by. Voeg res van 
bestanddele by. Gooi oor die frikkadelle. 
Bedek die bak en bak vir 30 minute. Haal die 
deksel af en bak vir ‘n verdere 30 minute. 
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
 

“Lyf” taal teenoor mekaar... 
Indien ons met ons mond (wat maar ŉ deel van ons lyf is) soveel goed of sleg kan oordra 
en ons soveel skade kan aanrig, hoeveel te meer nie met ons hele lyf nie? Dit is nie slegs 
wat ons met ons mond praat wat oorkom na ons maat toe nie, dit is wat ons lyf vir mekaar 
sê. Ons lyf sê dit wat ons dink en voel en ervaar en beleef van mekaar. 
 
Ons lyf is nie slegs daar vir die erotiese deel van die huwelik nie, dit is om gebruik te word 
met liefdevolle omgee: jou oop arms van verwelkoming, die kyk van jou oë, jou skouer om 
op te huil, die warmte van jou lyf om te sê: jy is veilig en geborge by my. 
Kom ons maak dit PRAKTIES: As ons moet leer hoe om reg en goed te praat met ons 
monde, kom ons oefen weer hoe om te kommunikeer met ons lyf. Daag mekaar uit om vir 
ŉ tyd (ŉ aand?) niks met jou mond te sê nie en laat jou lyf al die praatwerk doen deur vir 

mekaar te sê hoe julle oor mekaar voel🥰😎 

 
~Willem Botes~ 
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GEBEDSAKSIE VIR OKTOBER 2019 
ONDERWERP: JEUG & TIENERS 

 

Bid dat eerlikheid, integriteit  nederigheid 
en getrouheid deel van ons kinders en 
jongmense se waardesisteem sal wees. 
Ps. 25:21  Mag opregtheid en eerlikheid my 
beskerm, want ek wag op U. 
Bid dat God se Gees van krag, liefde en 
selfbeheersing hul lewe sal vul en hulle 
vreesloos staande sal bly  onder 
groepdruk en versoekings. 1 Kor. 10:13  
Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan 
weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou.  Hy 
sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word 
nie, as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms 
gee, sodat julle dit kan weerstaan. 
Bid vir verantwoordelikheids-besef in 
werk en plesier en om dit wat begin is met 
nougesetheid klaar te maak. Gal. 6:5 
Elkeen sal  rekenskap moet gee oor wat 
hy gedoen het. 
Bid dat hul gebedslewe kragtig sal groei 
en ontwikkel en dat tyd in stilword en 
gebed vir hul ‘n vreugde sal wees en hulle 
so sal toeneem in geloof. Ef. 6:18 Doen dit 
alles biddend en smeek God by elke geleentheid 
deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir 
al die gelowiges. 

 
Ons dra ook hierdie maand ons matrieks op 
aan die sorg van die Here. Ons bid vir hul 
bestaansomgewing sodat hulle in die regte 
atmosfeer sal leef gedurende die proses van 
voorbereiding vir hul finale eksamens, asook 
die betreding van ‘n nuwe wêreld in 2020 

 

Ingesteldheid: Jes. 11:2  Die Gees wat 
wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en 
sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en 
eerbied vir die Here. 
GEBED:  Vader, gee dat U Gees in hulle 
lewens werksaam sal wees sodat hulle 
die regte ingesteldheid sal hê  tot 
wysheid, insig en kennis en eerbied vir 
die Here. 

 

Omgewing by huis:  Fil. 1:9-10 Ook bid ek 
dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip 
en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal 
onderskei  waarop dit werklik aankom. 
GEBED:  Here, gee dat die omgewing 
tuis rustig en kalm sal wees en vul hulle 
met U vreugde en krag en met die fyn 
onderskeidingsvermoë om te kan 
onderskei tussen die korrels en die kaf. 

 

Skool: Personeel en omgewing:  
Spr. 25:11-12 Goue appels wat in silwer 
gemonteer is, so is die regte woord op die regte 
tyd. ’n Goue ring, goue juwele, so is die wyse 
vermanings vir wie wil luister. 
GEBED:  Here, laat  vriendelikheid en 
behulp-saamheid die skoolomgewing 
aangenaam maak. Gee dat regte woorde 
op die regte tyd koers sal aanwys en 
bemoedig en aangemoedig word om 
kennis en vaardighede ten volle te benut. 

 

Werkywer en deursettingsvermoë:  
1 Kor. 9:24-27 Vers 26. Ek hardloop dan ook soos 
een wat nie van sy doel onseker is nie, ek slaan 
soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. 
GEBED:  Here, gee dat hulle die 
belangrikheid van dissipline en 
selfopoffering besef, wat dringend nodig 
is in die doel en missie om die wenstreep 
te behaal. 

 

Finale voorbereiding en afronding: 
Jer.29:11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die 
Here: voorspoed en nie teenspoed nie: Ek wil vir 
julle ‘n toekoms gee, ’n verwagting. 
GEBED:  Dankie Jesus, dat hulle rustig 
en kalm kan klaarmaak vir die eksamen, 
want in die belofte van Jer.25:11 belowe 
U dat in U dat daar geen rede is om 
onseker rond te 
skarrel nie, want in 
U is daar die hoop 
op ‘n mooi 
toekoms vorentoe.  
 

~Marie Roux~  
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Mosambiek Geletterdheid - "sodat hulle die 
Bybel kan lees" 
SARAFINA KRY SWAAR 
Die skool het weer op 26 Augustus begin na 'n 
twee weke vakansie. Serafina is na haar tuisdorp 
vir die tydperk.  Haar ma is al geruime tyd siek 
en was in Mocimboa da Praia, maar het besluit 
sy is nou moeg vir die stad en wil terug bos toe.  
Serafina het daar gekuier.  Haar ma se toestand 
het aansienlik versleg en vanaf 21 Augustus kon 
sy nie meer praat nie en het ook nie meer geëet 
nie.  Sy is Saterdagoggend vroeg oorlede.  Sy is 
daardie selfde dag begrawe, maar dan sit die 
familie gewoonlik nog vir drie dae saam.   
 
Dieselfde dag kry hulle nuus dat die oudste 
seun, wat uit Tete uit wou vlieg om ook by die 
dorp te wees, gevang is omdat hy 'n groot mes in 
sy bagasie gehad het en ook buskruit in watte 
gedraai in sy binnesak gehad het.  Hy het met sy 
ma se siekte baie besoek en met hierdie goed in 
sy besit was hy onmiddellik onder verdenking as 
deel van die ekstremiste.  Daar het hulle elkeen 
tot sy eie god begin bid vir die veiligheid van die 
broer.  Sommige is ook begraafplekke toe om tot 
die voorvaders te bid.  Hy moes Maandag in die 
hof verskyn, maar voor dit het 'n polisieman gesê 
hy is bereid om vir hom te getuig vir betaling - 30 
000mtn.  Teen huidige ruilkoers is dit bykans 
R10 000! 
 
Hy is toe vrygelaat en sy goed gekonfiskeer en 
hy kon toe voortgaan met sy reis.  Hy het toe 
reeds die vlug verbeur en moes weer 'n kaartjie 
koop.  Die buskaartjie vanuit Nampula kon die 
familie darem by die busstop verkoop aan 
iemand anders en weer vir hom 'n kaartjie kry vir 
die later datum.  Hy is aangesê om met sy 
terugkeer weer na die hof te gaan en dan sal 
hulle hom inlig oor wat die boete is wat hy moet 
betaal.   
 
Serafina is toe heeltemal verlam deur hierdie 
terugslag saam met die afsterwe van haar ma en 
sy het eers die Woensdag teruggekom Quionga 
toe nadat sy gehoor het dat haar broer vrygelaat 
is.   
 
Op pad tussen Palma en Quionga maak haar 
motorfiets bestuurder 'n ongeluk en haar toon kry 
seer.  Dit sit haar so terug dat sy glad nie die 
week opdaag by die skool nie.  Anna-Marie was 
die assistent vir die hele week. 

DIT BEGIN LYK NA 'n HUIS  
Julle sal  onthou hoe ons in die vorige brief vertel 
het van die pale wat gereed gemaak 
word...Hieronder is die fotos van hoe die pale 
vasgemaak word om as raamwerk vir die huis te 
dien.  

Hier begin die vrouens klei brei en in die gate 
tussen die hout in die muur te pak. Dit het die 
vier vrouens vyf dae geneem om die huis klaar te 
pak. Dit sal nou met sement afgepleister word. 
 

Ons hoop om volgende maand vir julle 'n foto 
van die voltooide produk te wys. 
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BOU VAN DIE SKOOL ... BEGIN UITEINDELIK! 
Ons het nog nie die finale getekende 
toestemmingsdokumente in die hand om die 
skool te bou nie, maar het gehoor dat alles 
goedgekeur is en nou net die administrateur se 
handtekening kort.  Dit is weggestuur Pemba toe 
vir hom om dit te teken.  Hy is kandidaat vir die 
goewerneurspos in Cabo Delgado en is tans in 
Pemba vir die 45 dae voor die verkiesing.  
Ongelukkig staan alles in Palma nou stil, want 
niks kan gebeur sonder dat hy dit goedkeur nie.  
Vertrou saam met ons dat die dokumente 
spoedig sal arriveer. Ons het nou toestemming 
gekry om te begin sonder die papiere in die 
hand.   
Op Maandag 2 September is daar begin met die 
grawe van die skool se fondasies. Dit het André 
redelike besig gehou.  Hy kon klippe van die 
klipbrekers af met 'n trok laat aflewer.  Die sand 
was egter 'n ander saak. Hy wou die ouens wat 
besig is met 'n waterstelsel hier in die omgewing 
se trokkie huur om sand aan te ry, maar net 
daardie dag hoor hy dat 'n ander trok gekom het 
om die een te kom haal, omdat daar iets fout is 
met hom. Hy het dus twee ouens wat sand 
losmaak en uitskep en dan gaan laai hy dit met 
die waentjie om dit hierheen te bring. 
 
KAN JY HELP? 
Weet jy dalk van iemand wat 'n slimfoon het wat 
hulle nie gebruik nie? Ons sal dit baie waardeer 
as hulle dit vir die skool kan skenk.  Ons wil die 
foon gebruik om liedjies vir die kinders by die 
skool te leer.  Daarvoor het ons ook 2 SD-kaarte 
van 16GB elk nodig. Een wat in die foon is terwyl 
ons nuwe liedjies laai op die ander een. Indien u 
ons daarmee kan help, kan u epos stuur na 
thiartam@gmail.com of my whatsapp by +27 73 
909 5288, sodat ons kan reël hoe om dit in die 
hande te kry. 

 

Wees dankbaar saam met ons:  
• Vir donateurs vir die bouprojekte. 
• Dat die huis al so ver gevorder het. 
• Vir bidders. 
Bid saam met ons:  
• Vir die kinders.  Hierdie week se begin was 

besonder moeilik.  Dit is asof die bose in die 
kinders ingevaar het.  Die laaste twee dae was 
bietjie beter.  Ons bid steeds soggens voor 
skool vir die kinders, skooldag en die 
onderwysers. 

• Vir die bouproses.  Al die werkers hier kry 
ontbyt en middagete wat Anna-Marie moet 
voorberei.  Dit raak nogal dol. 

• Vir die finale goedkeuringsdokumente om die 
skool te mag bou. 

 
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 

Regeringsbosskool 

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


 10          Kol 3:11  Christus alles en in almal 

 

  

KINDERBLAD  

 
 

Vra vir mamma of pappa om jou te help om die Bybelboeke in die regte  

volgorde te nommer. 
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BLOKKIESRAAISEL: Leesrooster Fokusteks: Lukas 16:19-31 
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