
Prediker:        Ds. Louis Louw 
 

Skriflesing:    Psalm 73 
 
 

Liedere:  509:1-3;  168:1-3;   
   491:1-3;  500:1-2 

  
 

Rusoord: 10:30 & 16:45    Jeug: 18:00 
                                                            

 

 

 God wil nie jou besittings hê nie... wel, nie 
op hierdie manier nie  
     Deur Stephan Joubert 
 
Ek het te min. Ek sukkel om my eie kop bo die water te hou. 
Maand na maand styg kospryse, En die petrolprys skiet al weer 
deur die dak. Boonop vra almal deesdae ’n ekstra pond vleis van 
my- die kerk ook. Die Here sal sekerlik verstaan dat ek niks 
ekstra het om weg te gee nie. Wel, as jy ook so voel dan is daar 
baie goeie nuus vir jou - ek bedoel die Handelinge 5:3-4 soort. 
Jy hoef niks vir die Here weg te gee nie. Jou geld en jou grond 
en jou besittings is joune om daarmee te maak wat jy wil. God 
wil dit nie hê nie.  
Wag, dalk moet ons vir ’n oomblik halt roep hier by Handelinge 
5:1-11. Dit handel oor Annanias en Saffira, twee gemeentelede 
daar in Jerusalem wat hulle grond verkoop het en toe gemaak 
het of hulle al die geld vir die kerk gegee het. Maar hulle het 
gejok. Hulle het ’n deel vir hulleself teruggehou. Petrus het dit 
agtergekom. Hy het hulle afsonderlik ingeroep en vir hulle gesê 
dit was hulle geld. Hulle kon hiermee maak wat hulle wou. 
Maar nou het hulle gelieg vir die Heilige Gees deur voor te gee 
asof hulle alles weggegee het. Annanias en Saffira is toe net 
daar dood. Skokkende teks! Dit leer my ten minste dat ons niks 
vir God hoef ter gee wat nie uit ons hart kom nie Hy soek 
opregtheid. Dis wat Hy van ons almal vra. Net dit! Ons kan God 
nie omkoop met enigiets wat ons weggee nie. Ons kan Hom 
nooit bedrieg nie. Hy kyk altyd na ons harte. As ons nie met 
blydskap gee nie, soos wat Paulus ook in 2 Korintiërs 9 skryf, 
dan laat al daardie dinge en geld wat ons deel God koud. Kom 
ons leer om elke sent en elke stukkie tyd wat ons deel met liefde 
en deernis te deel. Kom ons doen dit opreg. Kom ons doen dit 
vir die Here en nie om raakgesien te word nie. 

 
 
 
Alida van Zyl se swaer, Hilton, is in die Groenkloof Life hospitaal, hy is 
kritiek en kry behandeling teen kanker. Bid asseblief vir hom en die 
familie dat hulle God se liefde in die tyd sal ervaar. 
 
Sus Boshoff se dogter Susan, het steeds ons gebede nodig. Sy val en haar 
ma reken haar toestand versleg. Sus vra ook dat ons aan haar vriendin, 
Anna, sal dink. Sy kry ook behandeling teen kanker. 
 
Leon Malan het in die kliniek beland, die Alzheimer het gevorder na ‘n 
volgende vlak met al die konsekwensies wat daarmee saamgaan.  Bid 
asseblief vir hom en Marie en die familie wat deur n traumatiese tyd is.  
 
Hannetjie Kritzinger is weer op die been nadat sy ‘n slegte val gehad het. 
Ons bid vir haar, bid dat die rugprobleem heeltemal sal opklaar.  
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 Gemeente Ete 27 Mei - Terugvoering 
 

Diem Kambouris wil graag net van sy kant net seker maak dat ons Fred, 
Anita en hul span bedank vir die heerlike kos. 
Verskeie mens het kom dankie sê vir die heerlike ete. Die Skaap-potjie  
het veral baie aanhangers gehad.   
Dit het tot gevolg dat julle nou die naam/titel van A-span Kokke verwerf 
het! Baie geluk en weereens baie dankie. 

Ons het uiteindelik op ‘n nuwe datum besluit en vra asseblief julle 
samewerking. By die deure en in die voorportaal is daar reeds vorms wat 
julle kan saamneem en voltooi.  
 

Daar sal ook A5 advertensies wees wat julle in die oorde waar julle woon 
kan uitdeel. Ons kan nie net op die gemeentelede se aankope staatmaak 
nie. As ons dit nie bemark nie gaan ons nie goeie resultate kry nie.  Ons 
moet mense van buite af lok dat hulle hier hul geld spandeer.   
 

Help ons dus groot asseblief met die verspreiding van die biljette. Baie 
dankie die Basaar-span. 

http://s10u.9.evlink.net/servlet/link/23584/439056/48796362/819830
http://s10u.9.evlink.net/servlet/link/23584/439056/48796362/819831
http://s10u.9.evlink.net/servlet/link/23584/439056/48796362/819831
http://s10u.9.evlink.net/servlet/link/23584/439056/48796362/819832


 
 

 

Baie geluk aan almal wat  17 Junie tot 23 Junie verjaar 
 

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 3229.00 ingesamel vir Sending 

Run and walk for Bibles 
 

Saterdag 23 Junie 2018 vanaf 06:00 in 'n Nuwe Plek: Lewende Woord 
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%20A4
-Flyer_web.pdf 

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  

              Winter projek vir hulp aan Behoeftiges                                                  

Ons hoor elke dag op die media van die Winterhoop projek en ek 

dink dat ons regtig ook ‘n bydrae kan maak. Ons vra dat u 

tweedehandse komberse asseblief kerk toe sal bring sodat ons dit 

kan uitdeel teen die einde van Junie. Verder daag ons die dames 

uit om vir ons mussies te brei wat ons vir mense in hierdie koue 

dae kan verskaf. U kan alles by die kerkkantoor afgee. Patrone vir 

die mussies kan u ook by Sue kry indien u nie ‘n patroon het nie. 

Skakel Jansie by 073-179-3295 indien u enige navrae het.  

Finansies -  Boekjaar 2017 –2018 
 

 

Dit is met verligting dat ons kan sê die vorige finansiële 
jaar het goed afgesluit (in ‘n surplus).  Ons bedank dan ook 
elkeen van julle se bydra tot hierdie sukses. Dit is ook met 
die Kerkraad se goedkeuring reeds na die Sinode gestuur. 
 
Enige lidmate wat graag die syfers vir die vorige boekjaar 
wil sien, is welkom dit aan te vra by Sue in die kantoor. 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Loan Kriek 06/17 012 664 2329   

Riaan Van Heerden 06/17 083 2889 585 083 733 4731 

Jeandre Venter 06/17     

Johan Du Toit 06/18   082 927 5894 

Esmarie Pretorius 06/18 012 654 9206   

Ina Prinsloo 06/18 012 751 0151   

Ronel Van Niekerk 06/19 012 664 3179 084 582 7900 

Annemarie J V Rensburg 06/20 012 664 0525 084 674 2646 

Vernich Smith 06/21   082 926 2685 

Twané Koekemoer 06/23   071 303 4081 

Catherine Stopforth 06/23     

Suzette Van Den Berg 06/23 012 664 2032 082 695 0571 

Bettie van Staden 06/23   083 398 6007 

http://www.kerksondermure.org/images/downloads/Uitreike/RvN_RW4B%20A4-Flyer_web.pdf
http://www.kerksondermure.org/images/downloads/Uitreike/RvN_RW4B%20A4-Flyer_web.pdf
http://www.kerksondermure.org/images/downloads/Uitreike/RvN_RW4B%20A4-Flyer_web.pdf

