
15 MAART 2020 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle as die koringkorrel  
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen;  

maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” - Joh 12:24. 

Lourensrivier 
Gemeente 

www.lourensrivier.co.za / Tel: (021) 853-5991 

Diens: Ds. Petrie de Villiers                                                        3de Sondag in Lydenstyd 
 

Fokusteks: Eksodus 17:1-7  
Ander tekste: Romeine 5:1-11; Johannes 4:5-42 

 
Die Israeliete kom pas uit die Sinwoestyn, waar hulle honger geword en gekla het, maar 
waar God vir hulle manna voorsien het. Hier ontmoet ons nou die dors Israeliete, wat 
weer aan die kla is. Hierdie keer oor water; hulle kla terwyl hulle weet en goed kan 
onthou dat God sopas vir hulle voorsien het. Moses kla dan ook by God. God se reaksie 
op hierdie klagtes is bloot om, genadig en getrou aan Homself, nie te reageer op die 
mense se kleingelowigheid nie, maar op hulle basiese behoefte. 
 
Ons God is genadig en getrou. Die Lydenstyd is ’n tyd van eenvoud en afsondering. 
Ons word bewus van God wat vir ons sorg. Wanneer in jou lewe het jy ervaar dat 
God as Skepper, Verlosser en Vertrooster Sy gesig na jou gedraai het? 
Ons nooi ander in ons ruimte in. Kan jy aan mense in jou omgewing dink wat ook, 
soos die Israeliete, dalk honger - en dorsnood het? Gasvryheid as geloofsgewoonte vra 
ons om ander in ons ruimte in te nooi. 
Ons word deur God se trou en genade verander: Jy het...bewus geword van God se 
genade en trou in jou lewe. Dalk kan jy dit neerskryf in ’n joernaal...as jy terugkyk, kan jy 
veranderings raaksien wat God se trou in jou lewe teweeggebring het? 
God neem ons behoeftes in ag. Mag ons ook so ingestel wees op die behoeftes van 
mense dat ons deur God gebruik kan word om hulle lewe te verander. 
 

Bron: Leesrooster vir Lidmate; oordenkings vir lidmate gebaseer op die kerkjaar. (verkort). 
 

Sin. Deurkollekte: BADISA 

KNIEWERK: 
 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Innige meegevoel met die familie van Aquila Schoeman wat Maandag 

oorlede is. 
 Ons bid spesifiek vir mense wat siek is, wat in die hospitaal is of wag vir 

mediese toetsuitslae. Ook vir dié wat weet wat die uitslag van mediese 
toetse is.  

 Ons bid vir gesondheid, genesing en herstel. 
 Ons bid vir ‘n teenmiddel vir die Coronavirus en vir gesondheid en 

herstel vir dié wat hierdeur geraak word. 

Welkom by ons erediens! 



PROGRAM VIR DIE WEEK 
 

SONDAG 15 MAART 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 0836430653 
    Strand Skoonmaak Aksie! 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
DINSDAG 17 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Module 1 @ 18:00.  
Module 2 @ 09:00  
(021) 853-5991. 
 
WOENSDAG 18 MAART 
VERITAS BYBELSKOOL 
Module 3 @ 09:00.  
Module 4 @ 10:15.  
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.  (021) 853-5991. 
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
 
DONDERDAG 19 MAART 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk. (021) 853-5991. 
 
VRYDAG  20 MAART 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
Skole sluit 
 
SONDAG  22 Maart 
09:00 - Diens 
 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die 

koskas. 
 

ONTHOU produk(te) hoef nie meer as R50 
te wees nie...... 

 
ELKE BIETJIE HELP 

 
Gebruik die mannasakke  

in die mandjie by die kerkdeure  
 

Pakkies sop en sakkies sop-mengsels. 
Blikkies vis & bief / blikkies gemengde 
groente. 
Pakkies Soya Mince / 2 Minute Noodles. 
Spaghetti & Macaroni  
Klein pakkies suiker, koffie en tee. 
Poeiermelk & boksie melk. 
Toiletpapier, tandepasta,  seep, sjampoe, 
vroue-doekies. 
Skoonmaakmiddels. 

Kom kuier saam en  
geniet ’n  

koppie koffie/tee  
na die diens. 

KERKKANTOOR-URE: 
 

FINANSIES: 
 

Maandae: 09:00 - 12:30 
Dinsdae tot Vrydae: 08:00 - 12:30. 

Bel Charlene vir ’n afspraak/
betalings/besoeke na 12:30.   

(021) 853-5991. 
 

ONTVANGS/ADMIN: 
 

Maandae:  09:00 - 16:00 
Dinsdae - Donderdae 08:00 - 16:00 

Vrydae: 08:00 - 13:00. 

NUWE INTREKKERS 
 

Welkom by Lourensrivier Gemeente. Daar is ’n 
boekie in die voorportaal waarin jy jou  

besonderhede kan skryf. Die Kerkkantoor sal dan 
met jou kontak maak.  

Die boekie is ook daar vir enige iemand wat ’n 
besoek verlang, voorstelle of ’n gebedsversoek 

het. 



 

 
 

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
vir die gemeente deur die  ZAPPER 

selfoon toepassing gee. 
 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

 
Is daar dae wat jy “af” voel?   

Sukkel jy om geestelik en liggaamlik sterk 
te bly?  

 
Het jy gebed of bemoediging nodig?  

Ons wil jou so graag bystaan. 
 

Terugvoering/gebedsverhoring 
 

Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan 
 met almal vir wie ons bid.  

 
Hou ons op hoogte.  

 
Kontak die kerkkantoor  

(021) 853-5991 / 
admin@lourensrivier.co.za 

WOEKERHOEKIE:  
 

Beskuit, koekies, vyekonfyt, 
Hanepootkonfyt, vrugterolle, 
blatjang, canola & olyfolie. 

Beskikbaar in die Kerkkantoor 
 

Van die produkte is nou teen halfprys 
beskikbaar !! 

 
Heerlike varsgebakte  

koekies @ R25 
Beskuit (R40) 
Vele meer!!!! 

Kom loer in en ondersteun die projek. 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 
 

Ds. Petrie is met verlof vanaf  21 tot 
Sondag 29 Maart.  Ds. Bas Peters sal vir 
die tyd instaan. Ds. Peters kan gekontak 

word op 082 823 1762. 
 

Besoek Lourensrivier se Facebook-blad: 
Lourensrivier SeMense 

 
Twitter: 

LourensRi4Gem 
 

Instagram: 
Lourensrivier_gemeente 

Druiwe van De Doorns  
Maart/April 

 
Die Ruimte Sentrum in Millsstraat 96, 

Strand, verkoop weer weekliks heerlike 
druiwe, vars afgelewer vanaf  

De Doorns. 
 

Koste R75 vir 3.5kg  
 

Plaas asseblief u bestelling teen Maandag 
vir afhaal op ’n Woensdag  

vir Maart en April 
 

Skakel Delmari/Gerda by  
(021) 854-8234 vir bestellings. 



Wonderwerke in ons lewe! 
 

Cielie Shaw skryf: 
  

Op die 4de Januarie het ek God se ingryping op so 'n radikale manier ervaar in die vorm van drie 

wonderwerke: 
  

Ek het saam met my seun en sy gesin gaan piekniek hou by Disakloof.  Op pad na die waterval, het 
ons deur die rivier geloop en ek het gegly op so 'n manier dat ek baie hard agteroor op my rug, op 

die klippe geval het.  Die rugsak wat ek gedra het, het die val gekeer en ek het ongedeerd daarvan 

afgekom.  Ek is nie meer jonk nie en ek glo dit was net genade van God dat ek niks oorgekom het 
nie- nie eers 'n bloukol nie. 

  

My kleinseun, Phillip (19jr) het saam met sy ouers gaan kamp.  Dieselfde dag, het hy gaan fietsry 
en sy voorwiel het 'n klip getrek en hy het baie hard, oor sy fiets se handvatsel geval.  Hy het baie 

stukkende plekke en beserings aan sy lyf opgedoen en was redelik in pyn. Ons was bekommerd oor 
infeksie omdat hulle weg van mediese dienste af was.  Maar nieteenstaande, het hy niks gebreek nie 

en kon al die wonde redelik vinnig genees sonder enige komplikasie.  Weereens genade as jy kyk na 

hoe dit kon uitgedraai het. 
  

'n Paar uur na hierdie insident, het my dogter en haar man 'n oproep van 'n vreemdeling ontvang 
van hulle ander seun, Quinton (tweeling broer van Phillip), dat hy in 'n baie ernstige motor ongeluk 

was.  Hy het 'n vakansie werk gehad by Le Bonheur plaas en was so 5h30 op pad van die werk af 

huis toe.  By 'n draai op die R 44 het hy moontlik 'n "black out" of ingesluimer en beheer verloor van 
die voertuig.  Met die terug pluk van die voertuig het die wiel gebreek en hy in binne 'n "retaining" 

muur was.  Iewers gedurende die ongeluk is hy deur die geslote syruit geslinger (ongeveer 80 
meter). 

Die ooggetuie wat dit sien gebeur het, was oortuig dat die persoon dit nie oorleef het nie en ook die 

ongelukstoneel het getuig van 'n groot wonderwerk. Die voertuig was totaal afgeskryf.  Hy het dit 
alles oorleef met net 'n paar merke en snyplekke aan sy gesig.  Geen ernstige beserings nie- 

ongemak maar geen pyn nie.  

Ek moes net hierdie dag in ons lewens met julle deel sodat ek die Here kan loof en prys vir Sy 
onverdiende genade en beskerming.  Ek is diep dankbaar. 

 
 


