
       Die Aankondiger !                  
   EREDIENS: 5 Maart 2017 om 9:00 
 

   Prediker: Ds. Gideon du Toit  
 

   Skriflesing: 2 Korintiërs 5:21 
 

   Tema:  Christus sonder sonde:  As     
       sondaar behandel. Vir ons! 
 

     Liedere:   158:1-3;  159:1-2;  177 
   266;  265:1-2;  354:1,3,4    

 
   Rusoord:  16:45    Jeug:  18:00 

 

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK   
 
 

Om op die berg te wees, is simbolies van wanneer dit met jou goed 
gaan en wanneer jy in die vallei is, simboliseer dit die moeilike tye 
waardeur jy worstel. Psalm 46 : 3  Daarom is ons nie bang nie, al 
gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die 
see.   
  
Niemand beleef deurlopend goeie tye of deurlopend slegte tye 
nie.  Jy moet God egter ken wanneer jy in die valleie is, sowel as 
wanneer jy op die berg is.  Dit is maklik om naby Hom te bly as jy 
deur donker dieptes worstel, want dan bid jy en jy lees jou Bybel 
vodde.  Nie almal hou egter hiermee vol wanneer die beproewing 
verby is nie.  
  
Waak daarteen dat jy nie ‘n mooi-weer Christen word nie, dat 
jou  Bybel nie lê en stof vergader en jou gebede nie sommer sulke 
kort SMS’e word nie.   
 
Gerhard Fourie 

 
     
 
 

 
 
 

In die  vorige ondersoek  wat Martin Odendaal  gehad het, is ’n 
biopsie van die nuwe hart geneem en alles is in orde. Sy medikasie 
is ietwat aangepas. Dink steeds in u gebede aan hom. 
 
Erika Kambouris is onder dokters behandeling en sal einde Maart 
aan haar gesig geopereer moet word, ons vra voorbidding vir haar 
dat die operasie suksesvol sal wees.  
 
Anton Bekker word onderwerp aan ’n nuwe chemo medikasie, ons 
bid dat die newe-effekte nie sy lewens kwaliteit negatief sal 
beïnvloed nie. 
 
Tienie Gouws het steeds ons voorbidding nodig.   
 
Anna Koen is in die Hospitaal opgeneem. Bid asseblief vir haar. 
 
Jannie en Lien van Niekerk word beide aan toetse onderwerp, ons 
bid dat hulle die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat daar nie 
fout sal wees nie. 
 
Louise Human het Vrydag ‘n operasie ondergaan waarin ‘n kanker 
nodule van haar brein verwyder is, ons dra haar aan God se sorg op 
dat sy gehelp kan word. 
 
Alida Venter het las van haar arm, na ‘n besoek aan die dokter is 
vasgestel dat sy ’n nekoperasie sal moet kry. Ons bid dat die Here 
se vrede haar deur die tyd sal dra. 



 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

     
       
     

 
 

          
          
        
                                                                                                      
     
 
                        
      
 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 

Deurkollekte  

Die week gaan dit vir:     
Diens van Barmhartigheid 

BRUINGELD  

Sedert 21/11/2012 beloop die  
bedrag R 19, 333-00  

Baie geluk aan almal wat  5 Maart  tot  11 Maart verjaar 
 

 
 

Omgee-Manne 
 

Alle mans is welkom! Saterdagoggend om 6:30.  
Kom versterk jou innerlike met God se woord.  

BYBELSTUDIEGROEPE : 
Maandag    09:00 Rusoord       Dinsdag         09:00   Noorde 
       10:00   La Vie 
Woensdag  09:00   Parkrand     Donderdag     09:00     Dienssentrum 
        10:00    Lofdal    10:00   La Borie 
                           11:00   Protea  

    Omgee-Vroue. 

Volgens die Jaarprogram sou ons op Sondag 12 Maart 2017 as 
Gemeente saam geëet het.  Hierdie ete is nou uitgestel na Sondag 
26 Maart om 12 uur. Die Manne gaan vir ons heerlike potjiekos 
maak.  Kaartjies is beskikbaar by Sue teen R40 ‘n kaartjie. Name en 
getalle is nodig voor Woensdagaand 22 Maart. Bring eie drinkgoed 
en eetgerei. Sien jou daar! 

GEBEDSVERSOEKE 
 
Ons is op soek na ’n persoon wat nuus kyk en 
weet wat in die wêreld aangaan om groot 
asseblief vir ons weekliks  ’n stukkie  te om in 
die Aankondiger te plaas nie.    
Die artikel se inhoud moet handel oor waarvoor 
ons die spesifieke week moet bid. 
 
Kontak asb. vir Sue  of ds. Gideon indien jy kans 
sien om ons te help. 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Anna Breedt 03/05 012 6648802 082 768 7944 

Isabel Prins 03/05 012 664 4163 082 439 9380 

Leinad Claassens 03/06 012 667 1587   

Salomé Brits 03/07 083 356 3097 083 314 6359 

Maxie Lombard 03/08 083 291 1799   

Anton Matthee 03/08   082 666 3851 

Gerty Slabbert 03/08  082 586 1509 

Miempie J van Rensburg 03/09 012 640 4592 072 721 8666 

Hans Cilliers 03/10 012 664 8278 082 489 0980 

Dolf Ellis 03/11   082 395 6881 


