
       Die Aankondiger !     
Omgeekerk  kantoor nr: 012 664 6695 

Lief  en  Leed  

 
Peru Kruger is inderhaas geopereer en is in Midstream kliniek. Bid asb. vir haar spoedige 

herstel. 

 

Voorbidding word gevra vir alle kanker pasiënte . Ons vra dat die Here hul sal bystaan vir 

die nodige behandeling. 

  

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.  

 

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

 

Hennetjie Mostert is terug in Lofdal. 

 

Rina Cronje deurloop ‘n proses van behandeling om rugpyn te verlig, dit behels o.a.  

inplanting van ‘n toestel wat haar rugsenuwee stimuleer.  

 

Marita het hart probleme en Antoinette kry Epileptiese aanvalle. Albei het asb. julle 

voorbidding nodig. 

 

Allewyn Dippenaar het toetse ondergaan. 

 

Ans Luyt het gesterf en is begrawe op Maandag - bid vir haar familie. 

 

Lulu Malan (knievervanging) en Petro Hanekom (rug) albei gaan eersdaags geopereer word, 

dra hulle aan die Here op. 

 

Ans du Toit het erge griep maar is al heelwat beter. 

 

Luitje van Heerden is gehospitaliseer. Sy ondergaan toetse om vas te stel wat die oorsaak 

van haar probleme is. Bid asb. vir haar herstel. 

 

Bill Schaefer is na 1 Mil oorgeplaas. Hou hom en Connie steeds in julle gebede. 

 

Ons groet vir Naomi Schoeman. Sy het ‘'n ligte beroerte gehad en gaan nou Kameeldrif toe 

vir verdere versorging. 

 

Dave en Petra Jacobsz gaan eersdaags verhuis, ons bid dat hulle die Here se seën sal ervaar. 

 

Daan Killian is ongesteld - bid asb. Sy vir spoedige herstel. 

 

Amor Kriek is oorlede op 10 Mei. Sy is  Donderdagmiddag begrawe. Bid asb. 

vir die familie en die veilige terugreis van die familie wat oorsee bly.  

 
 

EREDIENS:  17 Mei 2015 om 9:00 
 

Prediker:   Ds. Gideon du Toit  
 

Skriflesing:    Sal aangekondig word. 
 

Tema:    
 

Liedere:      
 

Jeug:  18:00 Rusoord:  16:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSVERSOEKE                      

Paulus spoor die gelowiges - en ook vir ons aan: Aangesien julle saam met 

Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar 

Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit.(Kol.3:1) 

Die Christelike Seemans organisasie verskaf Bybels in hul eie tale aan see-

manne wat maande lank weg is van die huis. Hulle voer ook geestelike 

gesprekke met groep en individue. Mag die Here self die na-prediker wees in 

hulle harte en Sy verlossingskrag laat deurbreek. 

Ons dra die opleiding van predikante aan teologiese fakulteite aan die Here 

op. Mag Hy hulle toerus en  Sy doel met elkeen bereik. 

Laat ons ook gereeld bid vir mense wat verslaaf geraak het aan drank en 

dwelms. Mag Hy die werk van beraders en medici by rehabilitasiesentrums 

seën. Ons drink ook in voorbidding aan die ouers en gesinslede van 

jongmense wat daar opgeneem word. 

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK                                                   

Jesus se hemelvaart herinner onsaan Sy belofte: ek kom weer!  



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  17 Mei - 23 Mei 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

                  **************SMS’e************** 

Kry u 'n SMS’e met die kerk se doen en late ? Indien nie en u wil graag; bel 
asb. vir Sue in die kantoor by 012 6646695  om te verseker dat u dit ook kry. 
 
 

HUIS GIDEON - PROJEK 

Huis Gideon vra groot asseblief.  
Hulle kort nog 2 ℓ roomys bakke en 1 kg margarien bakke.  
Asook - knope, ritse, kant, lint, leë kos blikkies en enige ou stukkende tekkies of toe 
skoene (veral ook kleuters se ou skoene).  
Hulle wil ‘n projek loots vir fondse om die kinders wat op 18 die huis verlaat te help 
om te gaan studeer of so op hulle voete te kom ('n Nes eiertjie vir hulle.) 

 

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 : Instandhouding    

 

NUUS VAN DIE SINODALE DIENSRAAD    
 

Tydens die afgelope vergadering van die Sinodale Diensraad en die Ringsdiensrade by 

Middelburg-Suid was dit so lekker om mekaar weer 'n slag te sien en te hoor hoe dit gaan in 

ons sinodale streek hier in Mpumalanga, Gauteng, die Limpopo provinsie en selfs in 

Swaziland.     

                                                                                                                                                                                                                   

Dit was egter ook sleg om te hoor oor hoe swaar dit gaan as gevolg van die agteruitgang van 

dienste, skole, paaie, mediese versorging, kragvoorsiening en huisgesinne.  Ons is so jammer 

om te hoor van 1500 afleggings in die mynbou oor die volgende ses maande en die 

gepaardgaande gevolge wat dit het rondom armoede, misdaad en die ontvolking van die 

platteland, wat weer 'n effek op die getalle van bydraende en lojale lidmate het.                      
 

Ons dank die Here egter vir Sy troue sorg en vir positiewe lidmate wat te midde van hierdie 

omstandighede, verantwoordelikheid neem en 'n verskil maak en hoop in hulle gemeenskap 

bring.                                                                                                                                                
 

Ons is ook dankbaar dat die stemmery rondom die wysiging van Artikel 1 binne ons gebied 

afgehandel is en dat ons as Sinode en as gemeentes ons kon uitspreek.  Onthou dat ons gestem 

het om ruimte te maak vir die uitbreiding van ons belydenisgrondslag, sodat lidmate die 

Belydenis van Belhar kan aanvaar, sowel as nie aanvaar nie.  Ons het nie ’n keuse vir of teen 

Belhar gemaak nie.  Nou is dit tyd om te fokus op die uitdagings wat elke gemeente in sy 

gemeenskap het.                                                                                                                       
 

Tydens die vergadering het die Here ons bewus gemaak daarvan dat ons nie goedkoop en 

gemaksugtige lidmate van die kerk moet wees nie.  Jesus vra dat ons Hom eerste en bo alles 

moet stel en ons eie belange en begeertes moet kruisig.  Tans sterf daar elke twee minute 'n 

Christen ter wille van hulle geloof.  Ook in die Bybelse tye was Jesus se volgelinge bereid om 

alles op te offer en hulle lewe te gee vir Sy diens.  Ons moet weer 'n kerk word, wat bereid is 

om ons kruis elke dag op te neem en Jesus te volg wat ons stuur om die wêreld met Sy liefde te 

verander.                                                                                                                          
Onthou ons Bank info 

Seënwense                                                                                                                              
 

Dirkie vd Spuy                                                                                                               

Voorsitter: Sinodale Diensraad 

Noemnaam Van 
Verjaa
r 

Landlyn Selfoon 

Shawn Smith 05/17 0714627165   

Hendrik Bester 05/18 0826518184   

Adèle Maartens 05/18 012 6640996   

Elma Swanepoel 05/19 664 2736 073 134 0506 

Hennie Langenhoven 05/20 664 1935 27833101676 

Barry Van Sittert 05/20 0835670345   

Danell Viljoen 05/20     

Catherine De Leca 05/21 0827932428   

Fransien Kruger 05/21 664 2770 27827794710 

Joey Van Wyk 05/21 664 4282 27824765056 

Gideon Odendaal 05/22 012 644 0911   

Isabel Maartens 05/23 012 6640996   

Annetta Wheeler 05/23 012 6404008 27762932125 

ONTHOU ASB. ONS BANK INFO:                              
NG Lyttelton-Noord. Absa Bank                                                                    
Rek.nr: 600590243, Tak: 335045 


