
 Die Aankondiger !           
Kerkkantoor nr.:  012 664 6695                                     
Let asb. op na die kerk se nuwe epos adres:          
kerkkantoor@omgeekerk.co.za 

 
    
EREDIENS:     9 Julie 2017  
 

 Prediker:      Ds. Gideon du Toit 
 

 Skriflesing:      1 Kor. 13 
 

 Tema:          Ons het die allerbeste gekry! 
 

 Liedere:           334:1-3:    200:1,3;   290:1,3,4:             
         260:1,2,6; 530:1,2,3 
 
                                                                 

   Rusoord:   16:45  Jeug:  geen - skoolvakansie 

 

 

Genade  
 

Die feit dat jy as mens totaal onthef is van alle skuld sodra jy Hom 
as jou Verlosser en Saligmaker aanvaar, is niks anders as 
onbeskryflike groot genade nie.  Boonop het Hy dit om net een rede 
gedoen;  omdat Hy jou so onverstaanbaar baie lief het.  
Die feit dat jy in die tronk sit vir gewapende roof, of dat jy aan 
dobbel verslaaf is, of dat jy jou buurdogter skelm afloer, of dat jy 
jou vriendin se man begeer, of dat jy skelm rook, of dat jy vloek, 
ens, ens, ens maak eenvoudig nie aan Hom saak nie.  
Die oomblik dat jy jou sondes bely en om vergifnis vra, en met jou 
hele hart glo dat jy vergifnis ontvang, het Hy jou reeds 
vergewe.  Ja, dit is moeilik om te glo, want jy sukkel dan self om 
ander te vergewe.  God sê eenvoudig dat jou sondes jou vergewe 
is.  Punt.  Lukas 5 : 20  Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: 
"Mens, jou sondes is jou vergewe.   
Nie net vergewe, maar ook vergete.  Hy gaan dit nooit weer voor 
jou kop gooi nie en Hy gaan jou help om nie weer in die sonde terug 
te val nie, solank as jy aan Sy voete bly kniel.  Genade onbeskryflik 
groot! 
                                                                Gerhard Fourie 

 
 
 
Geluk aan die volgende ouers en grootouers met die doop van hul 
dogters: 
 
Justin en Melissa Kilian met Layla Sarah Kilian 
Jacobus en Cindy Conradie met Alyssa Conradie  
 
 
 
 
 
Wiida Lynn se broer Aubrey het gesterf van Longkanker. 
 
Petru Kruger is na Step-Down oorgeplaas na haar heupoperasie. 
 
Sandra Kock herstel goed na haar rugoperasie waarin ook ’n 
“sist” op haar rugwerwel verwyder is. 
 
Henoch Schoeman is weer tuis na ’n knievervanging. Sy herstel 
na die operasie is bo verwagtinge goed.  
 
Mike Smith van LaVie was gehospitaliseer, hy is weer ontslaan. 
Bid asb. vir hom en sy vrou Tina wat hom bystaan  terwyl hy 
onder andere sukkel met Dementia.  
 
Louise Human se moeder Jossie Smith (92), het gesterf en ons 
het haar lewe gevier op Vrydag. Sy was ‘n dierbare kind van die 
Here. 
 
Fransie Scheepers ’n jare lange buurvrou langs die kerk is die 
afgelope tyd in Rusoord versorg. Sy het intussen gesterf. Ons bid 
vir haar twee seuns Niekie en Flip asook hulle families. Die 
viering van haar lewe sal DV eerskomende Dinsdag om 11:00 
vanuit ons kerk plaasvind. 
 



 

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:                                     
Instandhouding 

BRUINGELD  
 

Vanaf 21/05 is die bedrag ingesamel:  
R622.00 

Baie geluk aan almal wat  9 Julie  tot  15 Julie verjaar 
 

 
 

 
 

BYBELSTUDIEGROEPE : 
            

Geen - skool vakansie 

Fondsinsamelings Konsert 
 

Die bekende en beminde Ronell Erasmus sing op 
Saterdag, 29 Julie, om 10vm hier by ons in die kerk.  Ons 
mikpunt is om 320 kaartjies te verkoop. Die prys is slegs 
R80 en kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor of by 
Adél (0768900823). Vir elke 10 kaartjies wat verkoop 
word, kry die verkoper 2 kaartjies verniet! Help asb  met 
bemarking.  Neem ‘n plakkaat om op ‘n strategiese plek 
te plaas en neem biljette om uit te deel, in posbusse te 
gooi en op motor vensters te vertoon. Die samewerking 
en ondersteuning van die gemeente sal waardeer word. 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Braam Van Zyl 07/09 012 664 2580   

Dewald Marais 07/10   082 923 2564 

Koos Smith 07/10 071 462 7165 079 095 9828 

Elize Viviers 07/10   073 367 3731 

Mariana Marais 07/11 012 664 6960 083 304 2136 

Pieter De Kock 07/12 012 664 5835 084 681 6165 

Rosa De Villiers 07/12   083 336 1252 

Louise Van Eck 07/13 012 664 7732 072 627 3044 

Johanna Moore 07/14   084 819 9825 

Wian Schwartz 07/14     

Alida Van Zyl 07/15   084 602 4107 

Plaveisel 
 
Die Kerkraad is nog besig met ondersoeke 
oor watter stappe gedoen moet word om 
ons plaveisel probleem die beste te hanteer 
en op te los.  
Daar word na verskeie opsies gekyk. Sodra 
ons ’n definitiewe antwoord het, sal ons dit 
hier bekend maak. 
Ons vra intussen dat julle dit ‘n saak van 
gebed sal maak, sodat ons met die hulp van 
die Here die regte besluite sal neem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    WOW! 

Doelwit  vir              
Instandhouding / Plaveisel 

bydra 

R350 000     

R200 000     

R150 000     

R100 000     R 134 455.00 

R75 000     

R50 000     

Woeker-Aksie 
 

Die Woeker-Aksie wat in Mei 2017 
afgeskop het vorder goed en ons het 
besluit om ook hier die syfers aan te 
bring. 
 
 

WOEKER AKSIE  

R20 000     

R150 000     

R10 000     

R7 500     

R5 000   R3 160.00 


