
09 FEBRUARIE 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                                                         5de Sondag na Epifanie 
 

Fokusteks: 1 Korintiërs 2:1-16 
Paulus kies om eenvoudig oor Jesus as die gekruisigde met die Korintiërs te praat. Hy 

vertrou nie op sy redeneringsvermoë nie, maar op die leiding van die Heilige Gees. 
Paulus maak dit duidelik dat Christus se verlossing vir alle mense bestem is. Wat God 
deur sy Seun en die Heilige Gees gedoen het, gaan ons menslike verstand te bowe. 

Ons geloof in Christus, deur die Gees, laat ons voldoende weet wat nodig is om verlos 
te word. Indien iemand egter nie die boodskap van God aanvaar nie, is dit vir daardie 

persoon onmoontlik om dit te begryp. 
 

Ons word bewus van Jesus se menswording. 
Ons is God se prentjie op aarde. 
Ons kan ander tot diens wees. 

Ons is deel van ’n groter gemeenskap 
Ons werk saam aan geregtigheid. 

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

 

Deurkollekte: Uitreikfonds 

KNIEWERK 
Ons bid vir: 
 
 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Marie Van Der Spuy vir herstel na operasie. 
 Isobella Le Roux se gesondheid. Sy was in die hospitaal. 
 Wessel van Tonder vir herstel na operasie. 
 Frans Visagie vir sy gesondheid en vir sy vrou Ohna. 
 Lizzie Erasmus vir operasie Woensdag en herstel na 

operasie. 
 Innige meegevoel met Elzahn du Bois en gesin met die 

heengaan van haar ma, Annette. 
 Innige meegevoel met Marcheta en gesin met die 

heengaan van haar man, Dirk. 

Welkom by ons erediens! 



PROGRAM VIR DIE WEEK 
 

SONDAG 9 Februarie 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 0836430653 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
DINSDAG 11 Februarie 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Module 1 @ 18:00.  
Module 2 @ 09:00  
(021) 853-5991. 
 
WOENSDAG 12 Februarie 
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 13 Februarie 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk. (021) 853-5991. 
 
VRYDAG  14 Februarie 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG  16 Februarie 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland.   
            Karin:0836430653 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 

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 

ORKES 
 

Word deel van ons kerk se orkes. 

Speel jy ’n musiekinstrument of sing jy 

graag?  
Word deel van dié groep musikante wat 

Sondae in die kerk speel. 
Ons nooi belangstellendes musikante, 

jonk en oud, uit om by ons kerk se orkes 

aan te sluit.  
Van ons orkeslede het verhuis en ander 

het emigreer, dus is daar openinge wat 
gevul moet word.   

Belangstellendes kan die kerkkantoor 

kontak - (021) 853 5991. 

Orrelkonsert 

Die bekende orrelis van Nederland, Minne 
Veldman, tree Vrydag 21 Februarie by die 
NG Gemeente Brackenfell se kerkgebou, 

in Kerkstraat, Brackenfell op. 
 

Datum 
Vrydag 21 Februarie 

 
Tyd 

19:30 
 

Koste:  
Volwassenes: R80 

Pensioenarisse & kinders bo 12 jaar: R50 
Kinders onder 12 - gratis. 

LIFELINE YOUTH - LOURENSRIVIER 
Dié tiener-bediening van ons Kerk het dié jaar op ’n hoogtepunt afgeskop 

met ’n opleidingsessie vir al die leiers.  
“Ons het gesels oor wat dit beteken om ’n leier te wees,” sê Tijane Visser.  

Die jongklomp het die kwartaal om die braaivleisvuur beplan. “Ek is 

opgewonde om te sê dat daar baie opwindende gebeurtenisse voorlê.”  
Lifeline het Sondag 19 Januarie begin en is goed aan die gang met die 

eerste kwartaal se reeks, "Back to Basics".  
“Ons het die eerste twee weke gepraat oor ‘Wat is kerk?’ en dat dit soveel 

meer is as net die gebou. Ons is die kerk en ons is God se agente hier op 

aarde.”  
Lifeline is hoofsaaklik vir gr 8 tot 12 leerders, maar enige jong volwassene is 

welkom. “Ons kom elke Sondag 17:30 tot 19:00 in die saal bymekaar en 

enige iemand kan op enige stadium inskakel. Dit is nog nie te laat nie. Sien 
julle almal Sondag.”. 

Vir enige navrae kontak Tijane Visser - 083 287 0954 



MUNTLEGGING  
 

BAIE DANKIE HUIS JAN SWART!! 
 

Ons wil graag dankie sê vir Huis Jan 
Swart se inwoners vir elkeen se bydrae tot 

die muntlegging, ten bate van 
Lourensrivier-Strand Gemeente. 

WOEKERHOEKIE:  
 

Beskuit (R40), koekies (R25), 
vyekonfyt (R20), vrugterolle, 
blatjang, canola & olyfolie. 

Beskikbaar in die Kerkkantoor 
 

Van die produkte is nou teen halfprys 
beskikbaar !! 

Hoe leef en preek ons hoop?  
 

Coenie Burger en Braam Hanekom 
bied op 13 Februarie ’n gesprek hieroor 
aan vir predikante, gemeenteleiers en 

lidmate.  
Coenie het pas ’n boek oor Openbaring 

voltooi waarin die tema van hoop 
ondermeer aangespreek word.  
Braam sal poog om vanuit die 

perspektief wat die Sentrum vir 
Publieke Getuienis bied, ’n realistiese 
en hoopgewende perspektief te bied. 

 
Waar 

NG kerk Stellenberg 
Wanneer 

Donderdag 13 Februarie  
Tyd 

09h00–12h00 
Koste 

R50 pp betaalbaar by die deure  
Inskrywings 

SPG-kantoor 021-9577202 
spg@kaapkerk.co.za 

POTJIEKOSKOMPETISIE 
 

HUIS JAN SWART se gewilde 
potjiekoskompetisie vind in Februarie 

plaas. Dit is die elfde jaar wat dié 
kompetisie aangebied word en beloof weer 

smullekker kos, goeie geselskap en 
lewendige vermaak. 

 
Huis Jan Swart is ’n nie-winsgewende 

organisasie en bied dié kompetisie aan om 
geld in te samel. 

 
DATUM: Saterdag 29 Februarie 

TYD: 12:00—17:00 
KOSTE: R60 vir ’n potjieporsie, rys en 

malvapoeding met vla 
 

Verkope begin reeds Maandag 10 
Februarie. Die groot verskeidenheid potte 

sluit in afval, skaapvleis, hoender en 
seekos. 

 
Bring jou kampstoel en kom kuier die 

middag saam met ons. 
Belangstellendes en die wat wil deelneem, 

kan Henriette kontak: 
(021) 854-3763. 

mailto:spg@kaapkerk.co.za

