
 Die Aankondiger !  
   

  

     
 

EREDIENS:     1 Oktober 2017  
 

 Prediker:    ds. Gideon du Toit 
 
 Skriflesing:    Jesaja 1: 21-26 
 
 Tema:      Die stad is in die gemors, maar God sal  
       geregtigheid  en getrouheid laat seëvier . 
 
 

         Liedere:        159:1,2;  146:1,3,5;  273:1-4;  163;  602:1-5 
                                  

                   Rusoord:   16:45    

 

 

Hoe voel jy? 
 

Elke oggend as jy jou oë oopmaak, wonder jy hoe jy deur die dag gaan 
kom.  Hoeveel onderhoude moet jy nog deurgaan? Hoeveel jammer-
maar briefies moet jy nog ontvang? Hoe lank kan jy nog die 
skuldeisers paai? Hoe gaan jy vanaand jou gesin vertel dat daar nie 
meer kos is nie?  
  
Jy is so moeg, sielsmoeg en dis byna onmoontlik om ‘n uitkoms te 
sien.  Dalk voel jy soos ‘n mislukking en het jou selfvertroue tot so ‘n 
mate verdwyn dat jy jouself wanhopig met selfmoordgedagtes 
betrap.  Dit is omdat jy die pad alleen probeer stap.  Luister en hoor Sy 
stem:  Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle 
rus gee Matt 11:28     
  
Laat God toe om saam met jou vir die volgende onderhoud te 
gaan.  Om die waarheid te sê, laat Hom voor jou by die deur 
instap.  Laat toe dat Hy beheer van jou lewe neem.  Hy wil jou 
help.  Sien jy nie Sy trane van hoop nie? 
 
Gerhard Fourie 

 
 
 
 
Louis Human het goeie nuus ontvang, die Mediesefonds het toestemming gegee sat 
sy bestraling in Milpark kan ondergaan. Sy trek ook intussen die naweek uit haar 
huis na Lofdal. Dankie, vir almal se gebede en ons bid steeds vir haar dat hierdie 
behandeling vir haar gaan help.  
 
Lai Kloppers het gehoor dat ’n operasie nie moontlik is nie, sy sal wel ander 
behandeling ontvang en sal verplig wees om ’n nekstut te dra. Bid steeds vir haar.  
 
Helene Mouton het ongelukkig ’n  ligte beroerte gekry wat haar linkerkant verlam 
het, sy kan gelukkig normaal loop en is tuis in haar woonstel. Dra haar aan God se 
troon van genade op en vra vir haar herstel.  
 
Pierre de Villiers het na die hartaanval en hospitalisasie in Steve Biko. 
Donderdagoggend gesterf  Ons bid vir Marie-Louise sy dogter en familie en ook 
vir Annamarie (sy vriendin) wat geraak  word deur sy afsterwe. Saterdag 7 
Oktober vind die viering van sy lewe plaas.  
 
Ons groet vir Stephanie van Schalkwyk van Protea wat verhuis uit Protea na 
Wilgers aftreeoord.  
 
Die afgelope week het ons ’n pragtige gebeure beleef. Jake Erasmus en sy suster 
Anita se moeder (Rusoord) het 100 jaar oud geword.  Baie geluk aan Martie 
Erasmus met hierdie besondere mylpaal, op die koop toe het Jake sy 80ste 
verjaardag gevier. 
 
Bill Smit kry behandeling, gelukkig het hulle die Parkinson’s op ’n vroeë stadium 
gediagnoseer. Bid steeds vir hom en Marie. 
 
Issie de Kock ervaar beterskap,  sy het die week nog in kardiologie intensief 
versorging ontvang en die vog van die hartsak en longe is gedreineer. Bid asb. vir 
haar volkome genesing. 
 
Sus Quadling is deur ’n moeilike tyd met 7  dae hospitalisasie in Pretoria-Oos 
hospitaal en toe doen sy voedselvergiftiging op en beland in Unitas. Sy is weer 
tuis, dra haar asb. aan die Here se sorg op. 
 
Johann Grobbelaar se geliefde hond het gesterf, ons bid vir hom. 
 
Gert Rall het brongitis. Ons dink aan hom en dra hom aan die Here op vir vinnige 
genesing. 
 

Kerkkantoor nr.:  012 664 6695  

   Let asb. op na die kerk se nuwe epos adres:                   
kerkkantoor@omgeekerk.co.za 



 

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 Mei 2017  is die bedrag 
ingesamel:  R 1415.00 

Baie geluk aan almal wat  01 Oktober tot 07 Oktober verjaar 
 

 
 

 
 

BYBELSTUDIEGROEPE :                

 Skool vakansie—GEEN  

WOEKER AKSIE  

R20 000     

R15 000     

R10 000    R11 650.00 

   

   

27 Oktober  se Fliek aand is ‘n werklikheid.   
                                                                                                                     

Ken jy die ou wat oorkant jou links in die kerk sit? Die is ‘n  sosiale geleentheid om 
mekaar beter te leer ken. Ons sien mekaar skaars op ‘n Sondag en dit is nodig om 
bande te versterk. Almal is welkom. Want ons wil dankie sê. Dit begin reeds 16:30 
vir Pensioenarisse. Daarna ‘n Animasie film vir die klein kindertjies en later ‘n ander 
(film van hul keuse) vir die jongmense. Kom kry gratis pannekoek, koffie / tee.    
Daar sal ook kerrie-en-rys te koop wees maar die ingang tot die films is gratis.  

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Paul Martin 
(Coelho) 

10/03 0824917561   

Max Heymans 10/04 664 0730 27832442082 

Erika Kambouris 10/04 664 4315   

Danie Van Den Berg 10/04 664 2032 27844113758 

Marie Hart 10/05 0823755803 27823755803 

Elsabé Louw 10/05 644 0656   

Charel Marais 10/05 664 6960 27835554177 

Mari Lambrecht 10/06 664 3595   

Marie Le Roux 10/06   27725539215 

Johan Pretorius 10/06 654 9206 27731286523 

Mariett Ebersöhn 10/07 0827473614   

Suzanne Nöthling 10/07 664 0354   

TREINTJIE GELEENTHEID 13 OKTOBER 
 

Dis weer tyd dat ons gaan trein ry op die modeltreine by die meer in Centurion. Ons 
nooi u almal uit na dié geleentheid. Kom ontspan saam met ons vir so 2-3 ure in die 
rustige omgewing. U sal bedien word met lekker muffins en ‘n boereworsrol. Gee 
asb. u naam op by Sue in die kerkkantoor of by Jansie (012-667-6929/073-179-
3295). Ons sien daarna uit om saam met u te kuier. Dit alles vir net R20.00. Laat 
weet vir ons as u vervoer nodig het. Ons reël graag vir u. 
Laat ons asb weet voor of op 11 Oktober. Ons moet weet hoeveel roomys ons moet 

koop. 

Bekende: Frank Opperman / Ouboet /  Pottie Potgieter 
 

RUSOORD CENTURION BIED AAN 
DIE KLAAGLIEDERE VAN DS TIENIE BENADE. 

VRYDAG 17 NOVEMBER 2017 om 19:00 
Plek: Centurion Gereformeerde Kerk h/v Alethea en Basdenlaan 

Koste: R100 per persoon, onbespreekte sitplek. Kaartjies beskikbaar 

in die kerkkantoor of by Jansie (012-667-6929/073-179-3295). 

Die Klaagliedere van ds. Tienie Benade is ‘n storie van verdriet maar ook ‘n 
storie van hoop wat nie beskaam nie, ‘n bittersoet verhaal wat met deernis vertel 
word van ‘n Afrikaanse dominee in ‘n tyd waarin mense nie meer so getrou kerk 
toe gaan nie.                                                                                                                        

Ondersteun asseblief vir Rusoord en help ons om kaartjies te verkoop. 


