Leon Malherbe van Rusoord het gesterf, ons bid vir sy familie.
Hannetjie Kritzinger herstel na ‘n val waarin sy haar rug beseer het. Bid
asb. vir haar.
Johan du Toit se Vader het ook ’n lelik val gehad en het u voorbidding
nodig.
Chris en Daleen Pienaar se dogter Mike, het probleme met haar
bloeddruk en haar hart. Sy is die jaar in matriek en kan nie bekostig om
van haar klasse te mis nie. Bid asb. vir haar gesondheid. Ons is egter ook
saam met haar bly dat sy toelating tot beide universiteite, Tukkies en
Potchefstroom ontvang het. Dit is ‘n moeilike keuse wat sy en haar ouers
hier moet maak, mag die Gees hulle lei om die regte besluite te maak.

Sandra en Ettiene Kock het ‘n kleinseun wat verlede naweek rugby
gespeel het en Breinvliesontsteking opgedoen het. Hy is gehospitaliseer
en het julle gebede nodig.
Dink asseblief aan al die verswakte Bejaardes in Rusoord en Bejaardes in
die gemeente wat nog in hulle eie huise woon. Bid vir hulle gesondheid,
vir die regte hulp asook dat hulle nie eensaam en verlore sal voel nie.
Louise Human is baie opgewonde die nuwe bestraling wat haar medies
goedgekeur het, werk. Die kanker in haar brein sowel as in haar long is
besig om te krimp en ons is saam haar bly oor die goeie nuus.

Skriflesing:

Romeine 8: 22-30

Tema:

Luister!

Liedere:

100:1-3; 199:1-3; 163;
168:1-3; 514:1,2

Rusoord: 10:30 & 16:45

Jeug: 18:00

Wees daar (1)

Romeine 12:8 NLV

Ons sê, 'Dis nie my verantwoordelikheid nie. Ek wil nie
betrokke raak nie!' Het jy al ooit hierdie woorde gesê? Jy mag
dalk dink dat jy 'n goeie rede gehad het - miskien was dit 'n
ongerieflike tyd - maar die punt is dat jy nie aangebied het om
iemand in nood te help nie. Jy is nie alleen nie. Navorsing wys
dat die neiging om betrokkenheid te vermy wêreldwyd aan die
toeneem is.
Nietemin is dit 'n Bybelse mandaat om 'daar te wees' vir ander
mense; dis die praktiese toepassing daarvan om God en jou
naaste lief te hê (sien Matteus 22:37-39). Krisisse doen hulle
gewoonlik op drie maniere voor:
1)Situasie krisisse wat ernstige siektes, die dood van '’n geliefde
of die ineenstorting van familieverhoudings insluit. Die patriarg
Job het almal van hulle ervaar!
2) Krisisse wat as gevolg van die verloop van tyd ontwikkel om die huis te verlaat, om universiteit toe te gaan, huwelik
aanpassings, ouerskap, aftrede of gesondheid wat afneem.
Abraham en Sara het van hierdie tipe krisisse geweet. Hulle het
hulle huis en familie verlaat en jare van kinderloosheid verduur.
Toe het God hulle nog boonop gevra om hulle 'wonderwerk'
seun te offer.
3) Self-bewuste krisisse is wanneer jy ontstellende waarhede
oor jouself ontdek - jy word vertel dat jou siekte, menslik
gesproke, nie behandelbaar is nie, of jy sien jouself as 'n
mislukking omdat jy te oud voel om jou lewensdoelwitte te
bereik. Miskien staar die realiteit jou in die gesig dat jy geskei
of 'n wewenaar of weduwee is, of jy voel as gevolg van jou
agtergrond verwerp. Mense soos Elia e n Jona is voorbeelde van
self-bewustelike krisisse. Laat enige van hierdie voorbeelde jou
aan iemand dink? Wees dan daar vir hulle.

Die Aankondiger

Ons bid ook vir Sylvia van Deventer en Annatjie Roets wat moontlik
binnekort ‘n keuse ten opsigte van hulle werk moet doen. Mag hulle ook
gelei word om die regte besluite te neem.

Ds. Gideon du Toit

27 Mei 2018

Ernie en Ilze Blignaut se skoonseun het ‘n ruk gelede ‘n beroerte gehad
waarna hy as gevolg daarvan blind was. Hy het in Duitsland behandeling
ontvang en hy kon reeds op die 2de begin sien. Sy sig verbeter daagliks.
Ons is saam met hulle bly en loof die Here vir sy wonderlike genade en
dat Hy mense bemagtig met die kennis vir verbeterde medikasie,
gevorderde tegnieke op die mediese terrein asook in die behandeling van
pasiënte.

Prediker:

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.

BRUINGELD

Tans is die daar vanaf Mei 2017 al

R 3044.00 ingesamel vir Sending

Rusoord Winter Mark
16 Junie 2018

Heerlike pannekoeke, kerrie & rys, pitta broodjies,
warm sop, melkkos,
heerlike beskuit en koekies vir die vakansie,
Wit-olifant-tafel, naaldwerk, klere & vele meer!
Gevriesde geregte en soppe sal ook beskikbaar wees!
Rusoord Centurion, Potgieter laan 85, Lyttelton
Navrae: Ontvangs Tel : 012 664-5835

Skenkings word ook benodig vir die Wit olifant tafel en spesifiek:
 Mansklere en skoene en Kombuis Breekware
Enige skenkings vir die voorbereiding van die produkte sal ook waardeer
word:
Rys, sop groente, aartappels, sop vleis, botterskorsies, droë ertjies,
kondensmelk, marshmallows, tennisbeskuitjies, Cremora, macaroni en uie.

BYBELSTUDIEGROEPE :
Julle moet asb. self reëlings in julle groepe hiervoor maak . Ds. Gideon du
Toit is die week op Predikantekonferensie.

Baie geluk aan almal wat 27 Mei tot 2 Junie verjaar
Noemnaam
Nicolene
Bernadette
Sonja
Julia
Shannon
Lana
Babs
Pattie
Magriet
Elize
Anna

Van
Verjaar
Van Rooyen 05/27
Venter
05/28
Kruger
05/29
Bekker
05/30
Nel
05/30
Claassens
05/31
Kitching
05/31
Venter
05/31
Engelbrecht 06/01
Haasbroek 06/01
Labuschagne 06/01

Landlyn

Selfoon
078 291 4609
084 5888 290
012 664 2770 082 306 3381
012 664 4559 082 685 0562
072 017 4179
012 664 3712
012 664 4532 082 509 3159
012 644 1159 082 925 0776
012 664 7036 082 647 2299
012 664 1544

Liewe FEBA-vriende,
Julle word uitgenooi na ons Ondersteuners byeenkoms, wat gehou sal word
op Saterdag 9 Junie 2018 om 09:30 vir 10:00, tot 11:30, by Lewende Woord
Centurion, H/v Adam Tas- en Lyttletonlaan, Clubview, Centurion, 0014
Almal is welkom! Toegang is gratis, maar donasies sal baie welkom wees.
RSVP teen Dinsdag 5 Junie om 12:00 aan Liezl of Elize: 012 33 55
708 / info@febaradio.co.za

Run and walk for Bibles
Saterdag 23 Junie 2018 vanaf 06:00 in 'n Nuwe Plek: Lewende Woor d
Centurion met 'n Nuwe Roete deur die strate van Hennopspark.
Komaan! Nooi almal wat jy ken om te kom deelneem aan een van die
grootste gebeurtenisse om hoop en lewe te skep en weg te gee!!
Kom ons loop en hardloop vir die verskil wat ons in SA wil sien! Inskrywing
kan by die Kerk gedoen word teen R50
Hier is meer informasie oor die marathon self:
Kies hierdie skakel om die 2018 pamflet af te laai: http://
www.kerksondermure.org/images/downloads/Uitreike/RvN_RW4B%20A4Flyer_web.pdf

