
       Die Aankondiger !     
Omgeekerk  kantoor nr: 012 664 6695 

Lief  en  Leed  

Tinus het steeds voorbidding nodig vir die longkanker waarmee hy gediagno-

seer is. 

 

Ons is so dankbaar saam met Jeannette Klap dat haar medikasie sodanig 

aangepas is dat dit die pyn tot ‘n groot mate onder beheer gebring het.  

 

Dink steeds aan Elsie Calitz  wat chemoterapie ontvang. Bid steeds vir haar en 

Chris. 

 

Dawina Zaayman dra haar kruis met geloof. Nadat die bestraling gestaak is, het 

haar sluk en stembande verbeter. 

 

Voorbidding word gevra vir alle persone wat in hierdie moeilike tye sonder 

werk is, of waar die moontlikheid bestaan dat hulle hul werk sal verloor.  

 

Daantjie Roux is gediagnoseer met longkanker. Bid asb. vir hom dat die Here 

hom sal dra deur ‘n moeilike tyd van sy lewe. 

 

Trudie Kerr is weer tuis, maar sy toon tekens van Dementia.  Bid vir haar asb. 

 

Hennetjie Mostert is terug in Lofdal, daar is tekens van herstel in haar been na 

die suurstof behandeling wat sy gekry het.   

 

Bill Schaefer het ’n  hartvatomleidings en stent ontvang. Hou hom en Connie 

steeds in julle gebede. 

 

Juriana Muller herstel tuis. 

 

Catherine Smit het in Unitas ‘n knievervanging gehad. Bid asb. dat sy vinnig 

sal herstel.  

 

Jannie en Lien van Niekerk se dogter, Anri, is opgeneem vir behandeling. Daar 

het egter komplikasies ingetree. Ons vra voorbidding vir haar. 

 

Shaun Joubert en Candice Templeman tree vandag in die huwelik. Ons bid vir 

hulle seën toe vir die huwelik.  

 

Robbie en Marieta Turner se vader is oorlede. Ons dra hulle asook Tania, hulle 

dogter, in gebed aan die Here op. 

 

EREDIENS:  26 April 2015 om 9:00 
 

Prediker:   Ds. Gideon du Toit  
 

Skriflesing:  Johannes 8:12;  1 Johannes 1 
 

Tema:       “Ek is die lig .... lewe in die lig” 
 

Liedere:    411:1-3; 331; 332:1-3, 488:1-5 
 

Jeug:  18:00 Rusoord:  16:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSVERSOEKE                      

Die Samaritane het geglo nadat die vrou met wie Jesus by die put gesels het 
oor lewende water wat Hy gee, van Hom getuig het . Hulle het gesê: “Ons glo 
nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het sélf na Hom geluister 
en ons weet dat Hy waarlik die verlosser van die wêreld is.” Johannes 4:27-42.  
 

Laat ons getrou voorbidding doen vir die werk wat Mev. Vera van Dalen 
onderneem om ouers van kinders wat behandeling vir kanker ondergaan, te 
huisves en te ondersteun. Behalwe die sentrum in Pretoria, word soortgelyke 
sentrums in Port Elizabeth en Durban beplan. Mag die saad van die Woord wat 
deur haar getuienis gesaai word, op vrugbare grond val en vrug dra in lewens.      
 

Ons bid vir die gesinne van mense wat tydens oproere gedood of beseer is 
waar xenofobia die oorhand gekry het. Mag die regering daadwerklik oorgaan 
tot beplanning en implementering van stelsels sodat werkloosheid en armoede 
bekamp kan word. Mag Hy wat Prins van Vrede is vrede in harte gee en vrees 
en haat laat wyk. 
 

Ons dank  die Here dat SANSSA (South African National Sunday School 
Association) reeds vir 100 jaar besig is om landswyd  interkerklik Sondagskool-
personeel op te lei. Die Nasionale komitee word gedurende hierdie naweek 
gekies.                          

GEDAGTE VIR DIE WEEK                                                   

Jesus leef en is by my, daarom kan ek enige tyd met Hom praat in gebed.                         



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  
 

Omgee-Manne:  Saterdagoggend 6:30 by die kerk 
 

Baie geluk aan almal wat verjaar  26 April - 02 Mei 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgee-Vroue 

 Herfskonferensie Saterdag 16 Mei 2015 om 08:30 vir 9:00.  Hiermee ‘n 

hartlike uitnodiging aan die vroue van ons gemeente om hierdie baie spesiale 

Herfkonferensie by te woon. Dit vind plaas by die NG Gemeente Skuilkrans. Die 

spreker is Ds Lieneke Neethling. Die tema is “Wie is jy sonder jou grimering?”. 

Die prys van die kaartjies is R 80 per persoon wat ‘n oggendtee met verversings 

asook ‘n heerlike laat-ontbyt insluit. Die koste moet nie vir jou ‘n beperking wees 

nie, enige donasie is ook reg.  Gee asb. jou naam voor 8 Mei vir Sue in die 

kantoor of vir Adél 0768900823 en dui aan of jy vervoer benodig of kan aanbied. 
 

 Vir die Fondsinsamelings geleentheid wat beplan word vir die 24e Oktober 2015 wil ons 

graag vir Jannie Moolman as gaskunstenaar nooi.  Ons is dringend op soek na ‘n borg vir 

hierdie geleentheid.  Is daar miskien iemand waarvan julle weet wat so ‘n geleentheid kan 

gebruik om sy saak te adverteer?  Kontak Adél by 0126642261 of 0768900823. 

 
 ‘n Herinnering dat die kerk se kombuis voorraad te huur is.  Kontak gerus die 

saakgelastigde vir ‘n pryslys wanneer jy ‘n funksie hou en borde, glase ens 

benodig.  

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.  

 
 

Kerkkantoor tel. Nr.: 012 664 6695 
 

Deurkollekte : Sending  
 

Bruingeld vir Sending: vanaf 21/11/2012 is al R 10 155 ingesamel.  Mooi so! 
 

Bybel projek 

 Nuwe Bybels is beskikbaar in die kombuis-area. Indien u ‘n Bybel in ‘n Afrika-taal  of 

Engels benodig, (hardeband teen R 45 en sagteband teen R 25) bestel asb. vandag nog in 

die kombuis area of skakel Annetta by 012 6404008 / 076 293 2125 

 Ou Bybels kan asb. voor 3 Mei ingebring word vir verspreiding. Enige taal is welkom. 
 

CMR 
 CMR hou 'n Hoed en Kolwyntjie oggendtee op 9 Mei in die Lyttelton-Oos Kerksaal. 

Kaartjies vir die geleentheid is beskikbaar by Jansie 073-179-3295 of Annetta by 

0762932125 of 012 640 4008. U ondersteuning sal waardeer word. Baie dankie. 

 

 Dit is vandeesmaand Lyttelton-Noord se beurt om te help om die CMR se kos kaste aan te 

vul. Ons het alreeds baie pakkies ontvang. Daar is egter nog verskeie kaartjies beskikbaar 

in die voorportaal van items wat u kan aankoop en skenk vir die CMR.  
 

HUIS GIDEON PLEEGHUIS      

 Hulle  is op soek na leë kos blikkies, 1 kg botterbakkies, groot glas “can fruit “ bottels 

groter as mayonnaise bottels, 2 kg roomys bake asook as julle enige leë Pringles Tjips 

houers het om te skenk sal dit waardeer word.  Skakel asb. vir René Odendaal 012 

6642199 / 0795143290  
 

NUWE LIDMATE 

Baie welkom aan ons nuwe lede. Bewys van lidmaatskap is ontvang. 
Elizabeth Johanna Pretorius gebore Rawstorne vanaf Kerksondermure.                       
 

"In die lig van die talle krisisse waardeur ons land op die oomblik gaan, in besonder ook die in

-duie-stort van die siel van die nasie, doen die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 'n beroep op 

alle geloofsgemeenskappe om eerskomende Sondag te wy as 'n dag van voorbidding.  Die NG 

Kerk is lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en ook verteenwoordig op die 

Uitvoerende Komitee daarvan." 
 

Net weer ons bank besonderhede indien u dit benodig: 

NG Lyttelton-Noord. Absa Bank  

Rek. nr: 600590243, Tak: 335045 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Janco Kriek 04/28 012 664 2329 27722181215 

Madelein Kroger 04/28 0836383670 27836353670 

Helene Pretorius 04/28 664 1878 27742627460 

Gertie Roeloffze  04/28 0786882213 27786882213 

Francois Cockrell 04/29 0795645988 27795297976 

Annette Kruger 04/29 0768349177 27768349177 

Rina Morgan 04/29 012 644 0967 27826713030 

Marie Jacobson 05/01 012 6442986 27723876409 

Maureen Wolvaardt 05/01 012 664 6675 27731886712 

Frans Booyse 05/02 664 4530 27822942602 

Carel Mostert 05/02 664 4086 083 286 1994 


