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Dis Kersfees...haal asem 
 

Die viering van die geboorte van Jesus is vir baie nie net ’n Christusfees nie, 
maar ook ’n tyd van saamwees. ’n Tyd vir familie en vriende. 

 

Soos die jare aanstap, verander die gesigte om die Kersfees-tafel. Daar het 
nuwe gesiggies bygekom - geboortes en troues.  

Dan is daar die leë stoele...mense emigreer of trek weg.  
Ander het die tydelike met die ewige verwissel. 

 

Ek dink vandag aan elke ouerhart wat ’n kind aan die dood afgestaan het. 
Ouerharte wat nie weet hoe om Kersdag te doen sonder hulle kind nie, want 

Kersfees sal nooit weer dieselfde wees nie.  
 

Is daar hoop in dié hartseer?  
 

Chanté is in Maart vanjaar oorlede. Sy het kanker gehad. Sy was net 10 jaar 
oud. Dié pragtige blondekop het ons kom leer om asem te haal en die lewe se 

uitdagings elke dag, stukkie vir stukkie, aan te pak. Elke keer as die 
onsekerheid Chantel wou oorweldig en die bekommernis oor haar jongste 

swaar op haar druk, het Chanté gesê: “Mamma...haal asem.” 
 

Chanté was blymoedig, vol hoop en het waagmoed gehad. Sy het selfs saam 
met Jo Black opgetree en “Skepe” gesing. Dít was haar wens. 

 

Die volgende woorde van Skepe het sy haar eie gemaak,:  “Die lewe sal jou 
gooi en jou rondruk. Soms voel dit of jy sink, maar jy moet net jou voete soos 

Petrus vind. En dalk net weer glo soos ’n kind.” 
 

Chanté se lewe getuig van hoop in die donker. Sy het soos ’n kind geglo en 
deur haar kankerstryd baie mense gehelp om hulle voete soos Petrus te vind.  

 

Dié Kersfees kan ons Chanté se raad volg en sê... haal asem. 
 

Haal asem, 

 God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, 
sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal 

hê. (Johannes 3:16) 

 want Hy is goed, aan Sy liefde is daar geen einde nie! 

 moenie vrees as die waters rof raak nie “Skepe”. 

 want die mooiste goed in die lewe is nie goeters nie, dit is mense, plekke en 
herinneringe. Dit is gevoelens en oomblikke van lag en samesyn. 

 

Mag elkeen wat hier lees dié Kersdag rus en vrede by die Here vind. 
Geseënde Christusfees. 

  
 

Wil jy graag iets in 
ons koerantjie plaas 

of self iets skryf? 
 

Bydraes vir 
Februarie 2020 moet 
die Kerkkantoor asb. 

Ma. 10/02/20 
voor 12:00 bereik. 

LEES BINNE 
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Kinderkerk (Dinamiet Kiedz) se afskeid was pret! Hier is ‘n paar foto’s van die dag. 
  

Wat’s Nuus?? 
 Ons soek lidmate wat in 2020 kan help met die opneem van kollekte tydens eredienste. 

Lidmate wat hiermee kan help, kan die Kerkkantoor vanaf Maandag 6 Januarie kontak (012) 853-5991 

 Die kerkkantoor sluit Vrydag 20 Desember en maak weer Maandag 6 Januarie oop. 
 Ds. Petrie de Villiers is met verlof tot Sondag 29 Desember. 

 Ds. Bas Peters sal instaan in die drie weke.  

Indien hy benodig word, skakel 0828231762. 
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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 van jou selfoon 
se “app store” af. Jy sal deur Zapper van elke transaksie verwittig word.  
 
 
 

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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Kersfees Pret 
Gebruik die dele van die verhaal van Jesus se 

geboorte op die kaartjies hieronder. Elke 

deelnemer moet een trek en vir die res van die 

groep, sonder woorde beduie watter deel dit is. 

Bron: https://bit.ly/2RJRs2T, https://bit.ly/36wYxYP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

KINDERBLAD 

https://bit.ly/2RJRs2T
https://bit.ly/36wYxYP
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Andre & Anna-Marie Thiart skryf uit Quionga, 
Mozambique: (Brief verkort) 
 
Die bouwerk aan die skool is vir nou eers 
klaar.  Die bouer het 12 en 13 November die 
laaste werk aan die twee rye stene bokant die 
ringbalk gedoen.  Die gebou staan nou so tot ons 
terugkom volgende jaar en dan maak ons 
klaar.  Ons hoop om voor die helfte van die jaar 
klaar te wees sodat ons met ’n tweede klas 
kinders kan begin.  Dit sal dan die nuwe groep 
4jariges wees.  
14 November was die laaste dag van skool.  Ons 
het die kinders laat maskers maak en hulle het dit 
baie geniet.   

 
Hulp verlening 
Ons het julle vroeër vertel van die brille waarmee 
ons mense help.  Hierdie oom het ’n ver-sien bril 
kom soek.  Ons is deur die hele boks en hy het 5 
gekies.  Uit die 5 het hy uiteindelik 2 gekies wat 
perfek vir hom is.  Hy is diep dankbaar daar weg. 

Aanbouings  
Met die groot Koekoek-haan het die saak van die 
hoenderhok se vergroting ernstige aandag 
geniet.  Ons het die hok amper verdubbel, sodat 
daar genoeg loopplek is.   

Sleepwa/waentjie/treiler  
Ons het in die vorige brief vertel van ons behoefte 
aan ’n waentjie.  Ons het kwotasies gekry en ’n 
nuwe waentjie is buite ons bereik.  Ons wil vra dat 
julle hierdie behoefte sal deel met vriende en 
familie.  Dalk is daar iewers iemand wat ’n 
tweedehandse waentjie wil verkoop. 
As enigiemand weet van iemand wat ’n waentjie te 
koop het, sal ons dit waardeer om kontak te 
maak.  Ons heg ’n foto aan van waarna ons 
soek.  Maak asseblief kontak op  +27 78 348 
1914. (op WhatsApp en bel wanneer ons in Suid-
Afrika is vanaf 13 Desember). 

Bid asseblief saam vir die Christene wat ons nou 
agter gelaat het.  Anabela wie ’n nuwe bekeerling 
is, dat sy sal vasstaan.  Dat haar man saam met 
haar sal Bybel lees.  Joandane het saam met ons 
tot in Nampula gery en hy gaan nou vir sy familie 
in Cuamba kuier.  Vir sy vrou Tecla wat agter 
gebly het en nie gesond is nie.  Vir hulle kinders 
en kleinkinders.   
Vir Simão en sy 
vrou Victoria, 
Serafina en haar 
man Martins, dat 
hulle sal sterk staan 
en steeds aangaan 
met gesprekke met 
mense.   
Martins het na die 
onderwysershuis se 
bou, baie werk 
gekry om ander 
mense se huise te 
bou.  Ons is bly vir die geleenthede wat hy nou 
het, maar dit het nou sy enigste fokus geraak.  Bid 
saam dat hy ook waar hy werk ’n  getuienis sal 
wees. 
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Hartseer 
Ons het op die Whatsapp groep laat weet van 
Zura se afsterwe.  Sy en haar man, Antonio, was 
die eerste Makwe bekeerlinge vanuit 
Islam.  Antonio het egter op ’n stadium besluit hy 
gaan terug na Isl@m toe, want die reëls oor sy 
sondes wat ontbloot is, was net te veel.  Zura het 
nog steeds kerkdienste bygewoon, maar een 
Sondag het hy vir haar ’n briefie kerk toe gestuur 
dat sy moet wegkom daar of hy los haar.  Sy het 
toe sekuriteit gekies bo God.  Om terug te gaan na 
Isl@m en weer aanvaar te word is egter nie so 
maklik nie.  Daar was verskeie goed waaraan hulle 
moes voldoen, maar hulle kon dit nie regkry 
nie.  Deur die jare is daar verskeie gesprekke met 
haar gevoer, maar tot onlangs toe nog het sy 
volgehou dat sy as gevolg van haar familie nie 
weer die pad van die lig kan volg nie, want as sy 
sterf wie gaan haar begrawe?  Toe sy moet 
begrawe word, het die Mosl@m leiers geweier om 
dit te doen.  Volgens al die stories wat loop, was 
hulle antwoord, gee haar vir André, sy is 
syne.  Antonio se posisie en soos ons verstaan 
ook geld, het toe iemand wat familie is van haar, 
oorreed om haar as ‘n Mosl@m te begrawe.  Die 
dag na die begrafnis het die stories by ons begin 
aankom.  Op die eiland het die boodskap blykbaar 
aangekom dat André by die graf Bybel gelees het 
en dat hy vir haar gebid het.  Ons almal weet dat 
gebed by die graf vir haar te laat was.  Daar was 
vreeslik baie mense by die begrafnis, een van 
twee wat daardie middag plaasgevind het, en die 
storie is dat almal kom kyk het hoe sy begrawe 
gaan word.  Verder was daar ook ’n storie van ’n 
trok vol mense van Palma, waar sy in die hospitaal 
gesterf het, wat gekom het sodat hulle haar lyk 
kan opeis vir ’n Christen begrafnis.  Nog ’n storie 
was dat die Tanzaniese sendeling in Palma 
geweier het dat die lyk na Quionga kom vir die 
begrafnis en dat hy haar in Palma wou 
begrawe.  Indien sy dan voor haar sterwe tot 
inkeer gekom het daar, is dit nie die tyd of plek om 
onsmaaklikhede te skep nie.  Dit maak mos seker 
nie saak hoe sy begrawe is nie, haar siel is nie 
meer daar nie, solank haar saak dan net reg was 
met God.  
 
 

Gebedsversoeke:   
• Vir volgehoue goeie gesindhede met die 

plaaslike- en distriksregering. 
• Vir alles wat nog nodig is om die skoolgebou 

klaar te maak. 
• Vir die twee onderwysers wat saam met ander 

na ’n sessie gaan.  Ons weet nie wat dit behels 
nie, want daar is redelik geheimsinnigheid. 
Hulle is saam met die eerste sendeling op 
Quionga, wat ons so paar jaar terug wou 
uitwerk hier.  Bid vir hulle vir ’n gees van 
onderskeiding. 

• Bid dat die kinders nie alles sal vergeet wat 
hulle geleer het nie. 

• Bid vir ons vir ’n veilige reis tot by ons 
eindbestemming, ook die gemeentebesoek wat 
ons op pad gaan doen. 

• Vir ’n waentjie 
 

Danksegging:  
• Wees dankbaar saam met ons vir die verskil 

wat ons in die kinders kon sien gedurende die 
jaar. 

• Wees dankbaar saam met ons vir 
ondersteuners van die geletterdheid projek wat 
dit moontlik maak vir die skool om bedryf te 
word. 

• Wees dankbaar saam met ons vir mense wat vir 
ons bid. 
 

Kontak en ander inligting: 
 
Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, Mozambique 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  - 
http://www.facebook.com/#!/MakweMission 
Webblad:   
https://www.mission4x4.co.za/MakweMission 
 
Celnr Moz:             +258 86 68 42 675        
                               +258 84 22 89 038   
 
Celnr SA:               +78 348 1914  +WhatsApp  
                               +73 909 5288  +WhatsApp 
 

mailto:thiartaa@gmail.com
https://mission4x4.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=35dd08e334&e=b6e47e9e2e
https://www.mission4x4.co.za/MakweMission
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