
       Die Aankondiger !     
Omgeekerk  kantoor nr: 012 664 6695 

Lief  en  Leed  
 

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

hul sal bystaan vir die nodige behandeling. Hulle krag sal gee vir elke 

nuwe dag. 
  
Voorbidding word gevra vir alle persone wat sonder werk is.  
 

Joey van Wyk en haar dogter is nuwe inwoners by Lofdal en ons heet 

hulle baie welkom en betuig ons simpatie omdat Joey op die eerste 

Sondag toe sy ons kerk bywoon, so ‘n lelike val gehad het en 

vermoedelik haar knieskyf gebreek het. Joey, ons wag saam met jou dat 

die swelsel sak en bid ook vir die Here se genade dat die skade nie so 

erg is soos wat aanvanklik vermoed is nie.  
 

Joe Swart is terug by die huis. Sy sê dankie vir almal se gebede. Toe sy  

Maandag by die dokter was, het hy alles wel verklaar. Sy sit en loop al. 

Ons loof en prys die Here vir die goeie herstel. 
 

Pieter en Magda Baard bly in ons gebede. Hy het voltydse versorging 

nodig. Ons bid ook dat Magda steeds die krag van bo sal ontvang om 

hom te versorg. 
 

Elize Haasbroek,  Petro Hanekom, Abrie Beeslaar en Hennetjie Mostert 

herstel almal na operasies.  Bid asb. steeds vir hulle. 
 

Ons is saam Anne Bornman (98) bly dat sy beterskap toon. Op 'n 

stadium het hulle gedink sy sterf. 
 

Louis Mostert se broer het nog steeds u voorbidding nodig. 
 

Mossie en Amanda Mostert se broer het onlangs gesterf nadat hy long-

ontsteking opgedoen het, ons bid dat hulle die Gees se troos sal ervaar. 
 

Ester se dogter, Lizané, het deelgeneem aan die WCOPA (World 

Champ of Performing Art) in die drama kategorie. Vir monoloë het sy 

2 brons en 2 silwer ode ontvang en saam in trio het hulle in 4 items 

alles goud gekry. Suid-Afrika het 92 deelnemers gestuur, dit was die 

grootste span van 52 lande. Ons is saam met hulle bly en loof die Here 

daarvoor. Alle eer aan Hom. 

EREDIENS:   26 Julie 2015 om 9:00 
 

Prediker:   Ds. Gideon du Toit  
 

Skriflesing:     Openbaring 2:1-7 
 

Tema:   Het jy die Here lief soos vroeër? 
 

Liedere:     168; 169; 163; 266 en 245:1-3 
 

Jeug:  18:00 Rusoord:  16:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSVERSOEKE 
 

Die boodskappe aan die sewe gemeentes het Johannes direk van Jesus Christus 

gekry. Die beskrywing van Sy voorkoms is koninklik, die van ‘n Oorwinnaar. Hy 

het gesê: Dit is Ek, die Eerste  en die Laaste, die Lewende, Ek was dood en, kyk, Ek 

lewe tot in alle ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood en die doderyk (Open. 

2:12-20).  Here, ons wil ook neerval in aanbidding soos Johannes.                                                                                   

Ons vra die Here se seën op rehabilitasiesentrums se werk. Mag Sý opstandings-

krag deurbreek in die lewens van dwelmafhanklikes. Mag die werk van CAD, wat 

hulle byeenkomste by Moedergemeente hou, van krag tot krag gaan.                                             

Ons bid vir Sharon en ander lede van die span beraders van die Pregnancy Crisis 

Center by die Baptiste kerk, hier plaaslik. Mag die Here self die vroue wat aborsies 

oorweeg tot ander insigte bring.                                                                                                                            

Mag daar positiewe opvoedingswerk gedoen word in skole en veral die Graad 12’s  

deeglik onderrig word om voor te berei vir die rekordeksamen later die kwartaal. 

Mag onderwyspersoneel met insig hul taak vervul en self ook nuwe visie en krag en 

entoesiasme ontvang.               

GEDAGTE VIR DIE WEEK                                                      

Die boek Openbaring is in n sekere sin n brief aan die kerk en die Here          

wil ons daardeur troos en leer en lei (M. Janson) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
             
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

 

 
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTHOU ASB. ONS BANK INFO:                              
NG Lyttelton-Noord.           

Absa Bank                                                                 

Rek.nr: 600590243              

Tak: 335045 

OMGEE VROUE 

Op Sondag, 2 Augustus, om 12uur eet die Gemeente saam om die Nagmaal van  
26 Julie te vier.  Bring eie eetgerei en drinkgoed.  Kaartjies vir die ete kos R35 en is 
beskikbaar na kerk by die tee.  Daarna kan kaartjies by Sue in die kerkkantoor 
verkry word.  Ons het finale getalle teen 29 Julie nodig.  As daar vrywilligers is wat 
kan help om die kos te maak, hoor ons graag van julle.  Ons sien uit daarna dat 
julle in groot getalle sal kom saam eet en kuier!  Familie en vriende is welkom.   

Deurkollekte :    

Die week gaan dit vir Instandhouding 

BRUINGELD  

Sedert 21/11/2012 is daar al R 11335.00 

ingesamel. 

Bybel projek  

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

taal of Engels benodig, (hardeband teen R45 en sagteband teen R25) bestel asb. 

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

Baie geluk aan almal wat verjaar  26 Julie tot 1 Aug 
 

 

 

 

GEESTELIKE LEESSTOF : 

Geestelike boeke kan uitgeneem word, soortgelyk aan ‘n biblioteek, en u kry so lank tyd 

soos u benodig om dit te lees. U kan ook boeke koop teen ‘n donasie wat die sending-

werksaamhede sal steun. 

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  

In die Augustus-uitgawe van LiG, vier ons vrouwees. Gretha Wiid, Hettie Brittz, Melinda 

Bam en ander vroue praat oor geloof, hoop ... en vrouwees. Ons vra ook wie die knap vrou 

van Spreuke 31 nou eintlik is.  

Ons gesels met Beyers Truter oor die genade van vreugde en verlies. En gee raad vir die 

struikelblokke wanneer jou geliefde bipolêr is. 

Lees ook: 

Het jy ‘n witbroodjie, ma? Só kan jy regverdig wees.  

Kenners gee raad as jou slim tienerdogter se punte daal.  

Banting vir jou baba? Hier is die ABC van babavoeding. 

Kry ook meer besonderhede in die Augustus-uitgawe oor LiG se skryfkompetisie. 

www.lig.co.za 

Omgee-Manne:   

Saterdagoggend 6:30 by die kerk 

Verjaar Noemnaam Van Landlyn Selfoon 

07/27 Karen Bothma 012 664 4324 082 279 9170 

07/31 Issie De Kock 012 644 1724 082 338 8965 

07/28 Elize Harrington 012 664 7120 082 787 9971 

07/31 Annerie Jansen Van 
Rensburg 

012 664 0525   

08/02 Henry Koekemoer   071 303 4081 

07/28 Isa Scholtz 012 664 6009 082 538 0452 

07/29 Willy Scott   073 440 8533 

07/26 Pieter Swanepoel 073 277 3454 082 781 0587 

07/27 Matt Van Aarde     

07/30 Stephanie Van Schalkwyk 012 664 8484 072 356 6111 

07/31 Moné Weideman     

Saterdag, 15 Augustus 2015, om 9vm 

is Sendingfokus, by Omgeekerk 

Lyttelton-Noord.  

Kom luister na mev. Yvonne 

Conradie wat sendingwerk doen in 

Filippyne. Geleentheid om saam te 

bid vir werksaamhede, ook rondom 

die Bybelprojek van ons gemeente. 

Verversings sal na die tyd 

beskikbaar wees. 


