
Kerssangdiens  
 
3 Desember 2017   
 
Rusoord: 10:30   
          
Rusoord:   16:45 

 

 

 Geestelike groei 
Geestelik gesproke mag jy dalk nog nie so ver gevorderd wees as wat jy 
graag sou wou wees nie, maar dank God egter dat jy steeds op die pad is. 
Eens op 'n tyd was jy 'n vreemdeling vir God se genade, maar nou is jy lid 
van God se huis (sien Efesiërs 2:19). Paulus skryf, '...julle [het] Sy Woord 
aangeneem... Dié Woord is aan die werk in julle wat glo.'  

Solank as wat jy God se Woord lees en glo, sal dit aanhoudend in jou werk. 
Jy sal ook vinniger volwasse word as jy leer om te ontspan en begin lewe 
volgens dit wat God se Woord oor jou sê, nie volgens hoe jy voel nie. Hoe jy 
jouself sien, affekteer jou geestelike vordering geweldig. Totdat jou konsep 
van jouself in lyn is met dit wat God in die Skrif oor jou sê, sal jy aanhou om 
jouself as ongekwalifiseerd en onwaardig te sien - wat jou geestelike groei sal 
belemmer.  

Toe God vir Jeremia gesê het dat Hy hom as profeet vir die nasies geroep 
het, het Jeremia God ingelig dat hy te jonk was, dat hy nie 'n goeie spreker 
was nie, dat hy nie genoeg ervaring gehad het nie, ensovoorts. Hoe het God 
gereageer? 'Ek ken jou nog voordat jy gevorm is... Voor jou geboorte al het 
Ek jou gekies en aangestel...' (Jeremia 1:5 NLV).  

Hou dus op om jou te bekommer dat jy verwerp sal word wanneer jy nie 
perfek optree nie. Geniet waar jy nou is en hou op om jou met ander mense 
te vergelyk. Moenie bekommerd wees as hulle al verder as jy gevorder het 
nie. Hulle het deur presies dieselfde plekke beweeg om te kom waar hulle 

vandag is.        RADIO KANSEL 

 
 
 
Mottie Botha van Rusoord het las van kanker wat haar been nou kwaai 
affekteer. Sy is tans in Step-Down en ons versoek dat u haar aan die Here 
sal opdra. 
 
Sus Quadling kry behandeling teen kanker, haar fisiese toestand fluktueer 
baie. Sy is in Protea-aftreeoord en het nou aansoek gedoen vir opname in 
Rusoord.  Bid asseblief vir haar. 
 
Anton Bekker gaan die komende week weer ’n klomp bestralings op sy 
rug ontvang. Bid asseblief vir hom en Julia en hulle stryd teen kanker 
 
Susan die dogter van Sus Boshoff, het ons gebede nodig, sy is in ’n proses 
om medies ongeskik verklaar te word. Bykomend het sy ’n  aanslag van 
SARS ontvang vir die 2007 boekjaar en het hulle haar geld uit haar 
rekening onttrek. Bid asb. dat al hierdie sake uitgeklaar kan word. 
 
Bert Steyn kan net met hulp van ’n loopraam oor die weg kom., bid ook 
vir Marna wat baie las van haar rug ervaar.  
 
Helene Mouton se linkerhand is nog dom na die beroerte wat sy gehad het, 
bid asb. dat die Here haar volkome sal genees. 
 
Dink in gebed steeds aan Louise Human,  Dup du Plessis, Tony Bird 
(terminaal) met hul stryd teen kanker.  
 
Bid ook vir Marie Pistorius wat sukkel om te loop, Thys het nou vir haar 
’n batterygedrewe fiets (shop-rider) aangeskaf om oor die weg te kom. 
 
Chrissie Naude, Werner Klerck, Tiny Krige en Callie Krynauw het almal 
makulêre degenerasie in verskillende grade. Dink asb. aan die groep mense 
en die beperking wat die oogsiekte veroorsaak. 

     Die Aankondiger Aandag  - Dringend 
 

Ons is dringend op soek na ’n redakteur vir die Kandelaar. Baie dankie dat 
Daan en Jansie Kilian en Jaco Kriek wat getrou gesorg het dat die nuusblad 
maandeliks kon verskyn . Indien die Here u roep om Hom op die manier te 
dien, skakel asb. vir Sue Nel  by(012 664 6695 / 082 447 2813) of                  
Ds. Gideon du Toit  by(012 664 3338 / 079 526 5978) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

     
       
     

 
 

       
 
 
 
 
 
       
 
          
          
       
                                                                                                      
     
              
          
          
           
 
    
   

          
               

                                    
       

Deurkollekte  
 

Die week gaan dit vir:                                     
Die Diens van Barmhartigheid 

BRUINGELD  
 

Vanaf Mei 2017  is die bedrag 
ingesamel:  R 1979.00 

Baie geluk aan almal wat  3 Desember  tot 9 Desember verjaar 
 
 

 
 

BYBELSTUDIEGROEPE :   GEEN-DESEMBER SKOOL VAKANSIE

Vul u koekblikke vir die vakansie met heerlike                                           
tuisgebak uit Rusoord se snoepie!     

Gemmer-, klapper-, sjokolade-, neute-, vla- en speserykoekies:   
R25 vir 250 gm of R30 vir 300 gm. 
‘n Verskeidenheid van beskuit soos karringmelk- 
beskuit, saad – en muesli-beskuit:  R40.00  
vir 400 gm. 
Vars hoenderpasteie op Woensdae of andersins  
gevries.  R18 per pastei.   
Melkterte en ander gebak op bestelling. 
Skakel Verna by 012 664 5835 om u bestelling                                               
te plaas of loer sommer in by Rusoord Centurion,                                             
h/v Potgieter- en Cradock Straat, Lyttelton Manor. 

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 nr.:  012 664 6695                   
 kerkkantoor@omgeekerk.co.za 
DS. Gideon du Toit   sel: 079 526 5978 

 
NG Lyttelton-Noord. Absa Bank                 
Rek.no: 600590243,  
Tak kode: 335045             
Verwysing: 10de maand   

Doelwit  vir                              
10de maand  Oesfees  bydrae 

R95 000 

R75 000   

R50 000     

R30 000           R 43 600.00 

R15 000     

R10 000        

Rusoord Kersgeskenke  
 

Onthou om jou koevertjies by die deur te neem. 
 

Hierdie tyd van die jaar begin ons reël vir die geskenke vir Rusoord op Kersdag. 
Ons vra dat u ons met die projek sal ondersteun deur vir ons ‘n bydrae te maak om 
die uitgawes te dek. Ons voorsien ‘n koevert by die deure wat u vandag of op ‘n 
ander keer by die kerkkantoor kan inhandig. Baie dankie vir u hulp om hierdie 
projek suksesvol af  te handel.  

WOEKER AKSIE  

R20 000     

R15 000     R 16 550.00 
R10 000      

R7 500     

R5 000    

TE KOOP 
 

Staal pistool kluis - nie blik nie -   
van  300mm x 200mm x 150mm 
te koop.  Indien u belangstel kontak 
asseblief vir                                    
Gert Rall by 082 873 3969                                                  

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Fred  Scheepers 12/03 082 896 3772 082 896 3772 

Dinah Ferreira 12/04 012 664 5835   

Albert Laubscher 12/04 082 318 4353   

Lillian Strydom 12/04 012 664 2106 072 111 0645 

Dirk Van Sittert 12/05 083 567 0345   

Gideon Du Toit 12/07 012 644 2930 079 526 5978 

Rina Knoessen 12/07 012 644 1559 082 519 1876 

Sarel Venter 12/07 012 664 4532 082 509 3159 

Jeanré Wepener 12/09 083 300 3370   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooi so dames en ... Here!

 


