
12 Januarie 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                                                                                       1ste Sondag na Epifanie 
 

Fokusteks uit Leesrooster: Handelinge 10:34-43. Ander tekste: Jesaja 42:1-9; Psalm 29; Matteus 3:13-17 

 
Op die eerste Sondag ná Epifanie is die Evangelielesing altyd die verhaal van Jesus se doop. Terwyl 
Matteus 3 die verhaal van Jesus se doop vertel, vertel Handelinge 10 die verhaal van Petrus se toespraak 
by Kornelius se huis. Jesaja 42 vertel van die dienaar van die Here. Soos met albei die vorige 
teksgedeeltes, lees ons ook hier dat die Gees van die Here op hom kom. Psalm 29 is 'n lofpsalm en besing 
die stem van die Here wat magtige dinge doen. Dit is dieselfde stem wat met Jesus se doop bevestig dat 
Hy God se geliefde Seun is.   

Epifanie (6 Januarie 2020): Die woord EPIFANIE beteken verskyning of openbaarmaking en word in die 
kerkjaar gebruik om te verwys na God se verskyning in die wêreld met die geboorte van Jesus. Epifanie 
word gevier na die twaalf dae van Kersfees op die 6e Januarie of die Sondag naaste daaraan. Die besoek 
van die drie wyse manne en die geskenke wat hulle saamgebring het, word met Epifanie in verband 
gebring omdat die wyse manne deur hulle optrede Jesus as God erken het. Kleure - wit en goud soos vir 
Kersfees. Die simbole vir Epifanie is die vyfpuntige Betlehemster, kerse en 'n doopvont. 

Die tyd tussen Epifanie en Lydenstyd (7 Januarie – 25 Februarie 2020): Die periode tussen Epifanie en 
Lydenstyd word in verband gebring met Jesus se aardse bediening voor Sy reis na Jerusalem. Die eerste 
Sondag na Epifanie word Jesus se doop herdenk; dit was die begin van Sy openbare bediening. Die 
Sondae daarna kyk na wat Jesus hier op aarde geleer en gedoen het. Die laaste Sondag voor Lydenstyd 
word Jesus se verheerliking op die berg herdenk en staan bekend as die Sondag van die Verheerliking. Die 
kleur vir hierdie tyd is groen, die kleur van groei. Dit is simbolies van die groei van die kerk in die wêreld.  

Deurkollekte: Uitreikfonds.   

Die finansiële kantoor sal van 
Januarie 2020 om 12:30 toemaak. Bel 

Charlene vir ’n afspraak/betalings/
besoeke na 12:30.  (021) 853-5991. 

 

KERKKANTOOR-URE: 
FINANSIES: 

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

ONTVANGS/ADMIN: 
Maandae:  09:00 - 16:00 

Dinsdae - Donderdae 08:00 - 16:00 
Vrydae: 08:00 - 13:00. 

KNIEWERK: 
 

 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Danie du Preez in hospitaal. Bid 

vir hom en sy gesin in die tyd. 

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. 

Welkom by ons erediens! 



WOEKERHOEKIE:  
Beskikbaar in die Kerkkantoor 

 
Van die produkte is nou teen halfprys 

beskikbaar !! 
 

Anna se Marmelade  @ R35 
Anna se Blatjang   @ 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 groot verskeidenheid 
droëvrugte, soos mango, appelkoos, 

aarbei, songedroogde tamatie en vele 
meer. 

 
Vrugterolle, grondboontjies en neute te 

kies en te keur.   

DINAMIET KIEDZ & 
BELOFTELAND 

 
Welkom terug, mag 2020 ’n wonderlike geseënde 
jaar vir ons as gemeente wees. 
Ons is besig om gereed te maak vir die jaar saam 
met u en ons kiedz en sien daarna uit om die 
evangelie met hulle te deel.  
Ons is op soek na groepleiers/helpers om ons by te 
staan.  
Enige iemand met ’n passie vir die Here en vir ons 
kiedz is welkom om deel te word van ons span.  
Ons voorsien die nodige opleiding, kom sluit aan en 
deel u talent/gawe met ons.  
Ons kyk na twee groepleiers per graad, sodat hulle 
mekaar kan aflos. Kontak my as jy kan help. 
Diensbaar vir Christus, Karin Kuys. 
Dinamiet Kiedz & Belofteland - 083 643 0653. 
 

LIFELINE (JEUG) 
Lifeline begin Sondag  
19 Januarie om 17:30, alle 
Hoërskool leerders (Gr. 8-12) en 
jong volwassenes is welkom.  
Die jongklomp kom elke Sondag van 17:30 tot 19:00 
in die kerksaal bymekaar, tensy anders gereël. 
- Tijane Visser. 

MAAK ’N VERSKIL! 
 
 SONDAG KOLLEKTEERDERS: Kontak die 

kerkkantoor as jy Sondae kan help met die 
opneem van kollekte. Ons kort nog so 5 
mense.  (021) 853-5991. 

 DINAMIET KIEDZ & BELOFTELAND: Ons 
kinders benodig ouers wat Sondae as 
groepleiers/helpers ken help – Kontak Karin 
Kuys 0836430653. 

 TEE EN KOFFIE NA KERK: Mense wat 
graag wil help met die skink van koffie/tee na 
kerk, kan die kerkkantoor kontak. Ons kort 
nog ’n paar helpers. (021) 853-5991. 

 KOSKAS: Ons kort hande met die uitpak van 
kosskenkings én opmaak van kospakkies. 
Kontak die kerkkantoor as jy tannie Mara 
hiermee kan help. (021) 853-5991. 

 FEESMARK: Ons benodig ’n persoon wat die 
reëlings van die kerk se jaarlikse Feesmark 
kan oorneem/bestuur. Kontak die kerkkantoor. 
(021) 853-5991 

 WOEKERHOEKIE: Die woekerhoekie in die 
Kerkkantoor verkoop van die smullekker 
eetgoed teen halfprys. Besoek ons gerus! 

 
RAAK BETROKKE IN JANUARIE: 

 SAKEMANNE: Vrydae 06:00 in konsistorie. 
 SENIOR MANNE: Begin Woensdag 15 

Januarie. Byeenkoms in Moederskamer. 
Kontak kerkkantoor (021) 853-5991. 

 SNUFFELMARK: Woensdag 29 Januarie 
12:00 in kerksaal. (Elke laaste Woensdag van 
’n maand). Kontak Gail Fourie 083 789 2190. 

 
RAAK BETROKKE IN FEBRUARIE: 

 RAPHA VROUEGROEP: Begin Maandag 3 
Februarie om 19:00. Kontak Jackie Strauss 
0845052908. 

 VERITAS BYBELSKOOL: Begin Dinsdag 4 
Februarie. Koste - R450 per persoon. Kontak 
die Kerkkantoor vir meer inligting. 

 (021) 853-5991. 
 GEBEDSKURSUS: Begin Donderdag 6 

Februarie om 09:00 by die kerk in die 
gebedskamer (ou moederskamer). 

 VROUEBIDUUR: Begin Woensdag 5 
Februarie om 09:00 by die kerk in die 
gebedskamer (ou moederskamer). 



 

Jy kan nou 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 meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

REëLS VIR 2020 
 

 Wees altyd eerlik:    - Spr. 12:22 
 Dink voor jy praat:  - Spr. 18:21 
 Tel jou seëninge:   - Ps. 34:15 
 Dra mekaar se laste: - Gal. 6:2 
 Vergewe en vergeet: - Miga. 7:15 
 Hou jou beloftes:    - Rom. 4:21  
 Ondersteun mekaar: - Hand. 20:35 
 Wees vrygewig:     - Deut. 15:11 
 Behandel ander soos jy behandel wil word: -    Matt. 7:12 
 

Die Belangrikste: Wees lief vir mekaar.             - Ds. Bas Peters (29 Des 2019) 

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. 

MAT 18:20 
  

“want waar 
twee of  

drie in my 
Naam 

saam is, 
daar is Ek “ 

VRUGTEMARK VAN ARBEIDSBEDIENING 
 

Datum: Vrydag 24 Januarie. 
Plek: NG Kerk Strand. Birkenheadstraat 42, Strand. 

TYD: 8.30 – 11.00 
Vars vrugte en groente van Villiersdorp, Grabouw, De Doorns. Basaar 
gunstelinge. Geniet `n koppie tee en versnapering in die teekamer. 
Navrae: Jan van den Berg. 021-31631/0768855533/0761347780. 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?version=1&book=MAT&chapter=18&resnum=85658


 

 2020 
Hierdie jaar daag jou uit om oortuigend oor Jesus te getuig 

 

 

Stap 1 – Verfris jou eie toerusting: 
Elke opgeleide EE leier word uitgenooi om opnuut die gawe wat God jou gegee het aan te vuur deur jou 
evangelie roeping en getuienis te verfris. Woon die kort Dubbel Kursus saam met jou vriende en 
belangstellendes by en sonder dan Meimaand af vir spesiale evangelie-uitreik aksies. 
 

Stap 2 – Gaan rus-toe: 
Gaan bemagtig dan jou mede-gelowiges asook kinders met kort en kragtige  getuienis toerusting vir 
opwindende praktiese getuienis. 
 

Stap 3 – Reik uit:   
Betrek jou gemeente om deel te neem aan die wêreldwye uitreik gedurende die maand van Mei 2020 deur 
gebed, vars toerusting en kreatiewe een-tot-een getuienis. Saam kan ons een miljard mense met die 
Evangelie bereik! 
 

 Verfrissende verkorte impak toerusting van beide die  

            DEEL JOU GELOOF   en   HOOP VIR KINDERS  
kursusse vind plaas by                

 

Bekom praktiese getuienis materiaal en idees om daadwerklik uit te reik in jou gemeenskap en skole. 
Koste: Slegs ‘n hartlike liefdesoffer per persoon. 

REGISTREER by Dina 071 225 2629          nie later as 27 Januarie om jou toerusting te 

verseker. EE SA 071 225 2629 / 012 333 0051 www.ee3.org.za / www.go2020.world  
 “Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” Mat 9:37 

 

Lourensrivier-Strand NG Gemeente, Jenningsstraat 55 

 Saterdag 1 Februarie 2020.  Begin 09.00 & eindig 12.30   

http://www.ee3.org.za
http://www.go2020.world

