
  Die Aankondiger !  Lief   en   Leed  

 
Kobus Keyter (vroeër van ons Gemeente)  se gesondheid is steeds 
kritiek. Hou hom en Ains asb. nog in julle gebede. 
 
Louise Human herstel tuis. 
 
Magda Baard het slegs 10% sig in een oog oor a.g.v. Die gordel-
roos. Pieter Baard ondergaan verdere toetse om vas te stel of hy nie 
‘n tekort aan suurstof het nie, waarvan die gevolge slaapapnee is. 
 
Ons vra steeds voorbidding vir Jock en Sharon Allison. Mag die Here 
hulle versterk en toerus met die nodige krag om deur die tyd te gaan. 
 
Ons bid vir al die verswaktes en siekes in Rusoord. Vra asb. dat God 
Sy hand oor hulle sal hou. 
 
Dawina Zaayman het ‘n breinoperasie ondergaan waarin 2 gewasse 
verwyder is. 
  
Jeanette Kalp is steeds onder behandeling, hou haar en haar gesin 
asb. steeds in u gebede. 
 
Sakkie Jacobs is moontlik ontslaan uit die hospitaal. 
 
Ons vra voorbidding vir Willem Maree wat verswak het. 
 
Andriethe v d Berg is opgeneem in die sorgsentrum by Protea Oord. 
 
Die Botha's van Kameeldrif: Andre is ’n semi-parapleeg en sy vrou, 
Sandra 46, het skielik gesterf. Bid asb. dat Andre die versoring sal 
kry om in sy daaglikse behoeftes te voorsien. 
 
Daar was ’n tragiese ongeluk waarin Jopie Kruger geval het en 
sodanige breinbesering opgedoen het dat hy Vrydagoggend gesterf  
het.  Mag Fransien, Riaan, Lindie, Sonja en familie in die tyd die 
troos van die Here ervaar.  
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 GEDAGTE VIR DIE WEEK 

Jesus het gesê: Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die 
wêreld. Matteus. 28:20 

GEBEDSVERSOEKE   

As antwoord op Paulus se gebed om genees te word van sy doring in die vlees, 

het die Here vir hom - en vir ons elkeen - gesê: My genade is vir jou genoeg, 

want my krag word in swakheid volbring.(2 Korinthiërs 12:7-9) 

Ons bid vanoggend vir operasies by ons plaaslike oog-instituut en by die oog-

instituut van Pretoria, sowel as in staatshospitale. Mag Jesus soos in Sy aardse 

omwandeling, mense se oë aanraak en Sy genesing gee. Here, ons wil ook met 

dankbaarheid U lof besing vir die gawe om goed te sien! 

Die Bybelgenootskap van SA en wêreldwyd, het ons getroue voorbidding en 

ondersteuning nodig. Hulle logo is: Die Goeie Nuus vir almal vir ewig! Laat ons 

elke persoon wat al ’n Bybel deur ons Bybelprojek, asook ander gemeentes s’n, 

bekom het, in gebed aan die Here opdra. Hy kan deur die kragtige werking van 

Sy Gees die Woord vir mense oopbreek en insig gee. Sy Woord is ‘n lamp vir my 

voet en ‘n lig vir my pad. (Ps.. 119:105). 

Ons bid vir die werk van KANSA en dank die Here vir insigte vanweë hulle 

navorsing; ook vir nuwe benaderings in behandeling. Laat ons getrou bid vir die 

baie  persone wat kanker het, veral ook vir die kinders en jongmense. 

EREDIENS:  16 November 2014 om 9:00 

 

Prediker:       Ds. Gideon du Toit 

 

Skriflesing:     1 Pet. 1:3-9 
 

 

Tema:  Lewende hoop en 

   suiwer geloof 

 

 

 

  Liedere:   184:1,3,4;  179:1-3 

   238:1,2,5;  280:1,2 

   509:1,2,4 
           

  Rusoord:  17:00  Jeug: 18:00    



BYBELSTUDIEGROEPE :  

 

Maandag 15:00   Parkdal Dinsdag     09:00   Noorde 
       10:00   La Vie 
Woensdag  09:00   Parkrand Donderdag 09:00   Dienssentrum 
  10:00   Tiny Krige   10:00   La Borie 
  10:00   Lofdal   11:00   Protea  
 
 

Manne by die kerk - Saterdagoggend 6:30 

 
 
 
Baie geluk aan almal wat verjaar: 16 November tot  22 November  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE DANKSEGGINGSETE 

Onthou asb. vandag se ete. 12;00 in die saal - 
jammer alle kaartjies is reeds verkoop. Onthou om 
julle eie eetgerei en drinkgoed te bring  
 

 

 

ONS WAARDES Lê OPGESLUIT IN EFESIëRS 4: 1 - 3 

Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en 
sagmoedigheid, met  geduld moet julle mekaar in liefde verdra. 

Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat die 
Gees bewerk het, bewaar.  

 

Die gemeente is betrokke by Huis Gideon wat pleegsorg 

bied aan kinders.  

 

 

 

 

Bruingeld R8256.00 is vanaf 21/11/2012 al ingesamel Baie dankie! 

 
 

Gesoek: 

’n Oefenfiets wat geskenk kan word aan ’n serebraal gestremde seun 
van 13jaar, om te help om sy beenspiere te oefen. Indien u kan help, 
kontak asseblief vir Anna Rautenbach by 083 417 6925. 
 

 

 

Transoranje Kersmark 2014.   

Ons bied vanjaar weer ons unieke en welbekende Kersmark vanaf 21 – 30 Nov 
2014 by die Tshwane Event Centre (Pretoria Skougronde) Saal L aan.  Bykans 
300 uitstallers is gekeur en hierdie Kersmark beloof om alle voriges te 
oortref! Die Kersmark is bekend vir die hoë gehalte en groot verskeidenheid 
items wat aangebied word. 
Transoranje Skool vir Dowes voorsien tans onderrig en opvoeding aan 203 
dowe leerders.  Alhoewel die skool ‘n subsidie vanaf die Gauteng Departement 
van Onderwys ontvang is ons steeds afhanklik van donasies, skenkings en 
fondsinsamelingsprojekte om in al die behoeftes te kan voorsien.  Ons jaarlikse 
Kersmark is dan ook ons grootste fondsinsameling wat uiters noodsaaklik is. 

 

 

Schafer Connie 11/16 664 0918 27798131568 

Van Der Westhuizen Tyrone 11/16 664 6114  

Bear Marie 11/17 664 4093 27828525476 

Hechter Carmen 11/17   

Van Deventer Sylvia 11/18 0835412285 27835412285 

Joubert Jason 11/19 082 574 9784  

Nel Willie 11/22  27836023460 

Thierry Hilda 11/22 664 3606  


