
  Die Aankondiger !  Lief   en   Leed  

Kobus Keyter toon ’n geringe beterskap, maar bid asb.  steeds vir hom.  
 
Ons dink steeds aan Louise en Jurie Human. 
 
Pieter Baard het allerande nagevolge, moontlik a.g.v. medikasie. Dit stel 
geweldig baie eise aan hom en Magda. Bid asb. vir hulle vir krag. 
 
Jock is baie positief oor die vordering wat hy maak. Hou hom asb streeds in u 
gebede. 
 
Daanjie Roux is tuis en sê dankie vir almal se gebede. 
 
Ons is saam met Dawina Zaayman bly dat die breingewasse wat verwyder is 
nie kwaadaardig is nie. Hou asb. aan bid vir haar. 
  
Jeanette Kalp is steeds onder behandeling, hou haar en haar gesin asb. 
steeds in u gebede. 
 
Sakkie Jacobs is Maandagnag opgeneem in Unitas en is nog in die Hoësorg. 
Hy het ’n bloeiendemaagseer en mantelvriesbreuk. Hy is  steeds baie verswak. 
Bid asb. vir vinnige herstel en krag. 
 
Ons is saam met Gert Rall bly. Hy het  nog een wond  wat baie aandag nodig 
het, maar die Wondsuster is tevrede met die res en dit gaan baie beter.  
 
Dit gaan goed met Sylvia Van Deventer  na die Sinussitusoperasie. Ons bid 
dat die swelsel vinnig sal sak en  dat haar herstel volkome sal wees. 
 
Ds. Christo van Rooyen (cvrooyen@valleisig.org.za) van Valleisig het 'n 
breinoperasie ondergaan. Gemeentes word gevra om te bid dat hy volkome 
sal herstel. 
 
Rienie du Plessis was in die hospitaal. Sy het geval en haar arm gebreek. Sy 
is egter Maandag reeds ontslaan en terug in Rusoord. 
 
Kleintjie de Villiers het beroerte gehad. Sy het ook ’n pasaangeer ontvang. Sy 
is nou by die huis en loop al in die tuin rong. Ons is saam haar dankbaar vir 
haar herstel. 
 
Daan Killian is nie lekker nie. Hy was weer by die dokter. Ons bid dat hy sy  
gesondheid terug sal kry en gou beter sal wees. 
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 GEDAGTE VIR DIE WEEK 

Here, gee asb. aan ons ore wat hoor en ontvanklike harte wat luister 
wanneer U spreek. 

GEBEDSVERSOEKE   

Johannes begin sy evangelie (blye boodskap) met dié woorde: In die  begin was   

die Woord en die Woord was by God en die Woord was God (Joh. 1:1-14). Dié 

Woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het Sy heerlikheid 

aanskou - vol van genade en waarheid. In Hebreërs 1:1-3 word bevestig dat God 

gespreek het deur die Seun. Hy het nadat Hy die reiniging van ons sondes bewerk 

het, gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.   

Laat ons dankie sê dat die Here ons kinders en student deur nog ’n akademiese  

jaar gedra het. Mag die vakansie vir  hulle en vir onderwyspersoneel ‘n goeie 

ruskans wees. Ons bid ook vir die nasieners van Gr.12 vraestelle.   

Ons vra die Here se seën op die kinders van Huis Gideon, asook Jakaranda 

Kinderhuis en talle ander kinderhuise. Ons dink veral ook aan die kinders wat nie 

uitgeplaas kan word vir die vakansie nie. PEN-aksie en ECHO KIDS (‘n kinder-

bediening by 9 laerskole) bied albei seekampe vir die kinders aan. Mag dit  veral  

ook ’n tyd van geestelike groei wees en die saad wat gesaai word, op voorbereide 

vrygbare grond val. 

Ons bid vir almal wat met vakansie gaan, ‘n veilige reis en aangename rustyd toe! 

 

EREDIENS:  7 Desember 2014 om 9:00 

 
 

 

Prediker:       Ds. Gideon du Toit 

 

 

   Kerssangdiens  

 

 
            

  Rusoord:  17:00  Jeug: 18:00    

           

mailto:cvrooyen@valleisig.org.za


 Baie geluk aan almal wat verjaar:                                      
7 Desember tot  13 Desember  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid vir Sendelinge 

 

Werner Groenewald en sy twee kinders is wreed vermoor deur die Taliban 
daar in die stad Kabul oor die afgelope naweek. Die rede: hulle is uitgewys 
as mense wat sendingwerk onder Moslems doen. Wat ’n verskriklike prys om 
te betaal! Maar Werner sou dit dalk nie anders wou hê nie. Soos wat ek hom 
van sy studentedae af as teologie student onthou, was Christus tot heel aan 
die einde van sy lewe die groot vuur in sy hart en ook in die harte van sy 
familie. Werner het juis eenkeer gesê: “We only die once, so it might as well 
be for Jesus!” Dit bly nogtans tragies en so hartseer! Mens het nie woorde 
nie. Nogtans onthou jy in sulke oomblikke dat Jesus glashelder was oor die 
feit dat geloof nie aldag maklik of veilig sal wees nie. Het Hy dan nie juis in 
Lukas 10 gesê Hy stuur ons soos lammers tussen die wolwe in nie? Maar Hy 
het ons ook aangesê om elke dag te bid: “Bewaar ons van die Bose.” Kom 
ons doen dit met oorgawe vandag vir ons huismense en vir alle gelowiges. 
Kom ons bid met oorgawe dat die Here sy kerk sal dra en bewaar. Kom ons 
vertrou die Here met ons ganse lewe. Dan kan ons saam met Paulus in 
Romeine 14 uitroep dat ons slegs vir Jesus leef en ook uiteindelik vir Hom 

sal sterf.      deur Stephan Joubert  
 

 

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 R8509.00 is vanaf 21/11/2012 al ingesamel Baie dankie! 

 
 

Gesoek: 

‘n Betroubare Nutsman, in diens van die Parke-Aftreeoord, met meer as 
10 jaar se wye ondervinding van algemene herstelwerk aan geboue, 
messelwerk, die lê van teëls, tuinmaak ens,  is op soek na slaapplek 
vanaf Januarie 2015. Hy is bereid om na-ure van sy dienste af te staan 
en is selfs bereid om ‘n billike tarief te betaal om vir die verskaffing van 
die huisvesting te vergoed. Callie Krynauw kan by 083 392 7664 
gekontak word vir verdere besonderhede en om met die Nutsman te 
onderhandel. 
 

 

VERSOENINGSDAG 

Ons hou op Versoeningsdag (16/12/2014) om 9:00 ‘n 

Geloftediens. Die gasspreuker,  Kol. (aft) Andy Malan, sal 

praat oor Die Slag van Bloedrivier,  
 
 

 

Gideon Du Toit 12/07 644 2930 27795265978 

Sarel Venter 12/07 664 4532 082 5093 159 

Jeanré Wepener 12/09 083 300 3370  

Simone Erasmus 12/10 664 4490 27716718887 

Ferdinand Kitching 12/11 664 3712  

Marthie Moore 12/11 664 3953 27832618837 

Rudolph Kalp 12/12 664 8263 082 600 3600 

Maricha Marais 12/12 664 6960  

Anneke Maree 12/12 664 2393  

Gerda Cockrell 12/13 0795645988 27795645988 

Deon Jordaan 12/13 664 0813 27829035379 

Lenie Van Wyk 12/13 664 4000  


