
Prediker:        Ds. Gideon du Toit 
 

Skriflesing:    Lukas 24:13-35 
 
Tema:  Reis ligter 
 

Liedere:  146:1,2,5;  199:1-3;                                           
   276:1-2;  582:1-5;  510:1-4 

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

 

 

 Bewaar God se Woord  
 

Psalm 119:97 NLV  
 

Mens bewaar God se Woord op drie maniere:  
1) Deur dit na te vors. Dit beteken dat jy jou gedagtes 
daaroor neerskryf. Dit behels ook dat jy vrae soos: Wie? 
Wat? Wanneer? Waar? Hoekom? Hoe? moet vra. Met ander 
woorde, jou Bybelstudie moet jou insig gee, nie net inligting 
nie.  
2) Deur dit te onthou. Jy mag dalk dink dat jou geheue sleg 
is, maar jy het alreeds miljoene idees en feite gememoriseer. 
Die waarheid is dat ons dit onthou wat waarlik vir ons 
belangrik is! Daar is enorme voordele daaraan verbonde om 
die Skrif te memoriseer. Dit sal jou help om ver soeking te 
weerstaan, om beter besluite te maak, stres te verminder, jou 
selfvertroue op te bou en jou in staat te stel om jou geloof 
met ander te deel. Begin deur 'n vers neer te skryf wat jou 
gehelp het en dra dit op 'n klein kaartjie saam met jou rond. 
Sê dit hardop vir jouself terwyl jy werk, oefen, wag en voor 
jy gaan slaap. Die kuns daarin om Skrifgedeeltes te 
memoriseer, is om dit aanhoudend te hersien!  
3) Deur daarop te reflekteer. Geen ander gewoonte sal jou 
meer geestelik volwasse laat word as om daagliks oor God se 
Woord te reflekteer nie. Soos jy dit doen, word jy letterlik 
'...al hoe meer verander om soos die Here te lyk...'   (2 
Korintiërs 3:18 NLV). God het Dawid '...'n man na my 
hart...' (Handelinge 13:22 NLV), genoem. Hoe het hy daardie 
onderskeiding gekry? Omdat hy lief was daarvoor om oor 
God se Woord te reflekteer: 'Hoe lief het ek u gebooie! Ek 
oordink dit die hele dag.'  Die sleutel tot 'n suksesvolle 
Christelike lewe is joune, wanneer jy leer om God se Woord 
te bewaar.   Deur Bob en Debby Gass 

 
 
 
Willie Nel het Dinsdag ‘n hartaanval gehad. Hy sterk tuis aan 
nadat hy stents ontvang het. 
 
Elize Viviers moet weer ’n rugoperasie deurloop. Sy ondervind 
ondraaglike pyn. Bid asb. ook vir verligting van die pyn. 
 
Marie Jacobson het in 1 Mil geval en haar heup gebreek, sy net 
toe ‘n heupvervanging gehad en is weer tuis. 
 
Henoch Schoeman is weer aan ‘n klomp toetse onderwerp, dit 
blyk dat daar steeds breinvog lek. Die  skroewe wat in ‘n vorige 
operasie aangebring is, is los en die werwels verbrokkel, Hy sal 
weer ‘n operasie moet ondergaan.  Bid asseblief vir hom en 
Marlene. 
 
Hannes Minnie van Rusoord is oorlede en is Vrydag uit Rusoord 
begrawe. Ons bid vir tannie Fransien en ons dink aan sy familie 
in ons gebede. 
 
Johan du Toit se Vader is op Vadersdag oorlede. Die 
herdenking van sy lewe was Woensdag gevier. Ons bid vir Johan 
en sy familie. 
 
Bid asseblief  vir almal wat gedurende die skool vakansie op die 
paaie is  en bid ook dat hulle almal veilig sal terugkom na ‘n 
lekker rus kansie. 
 
Bid vir almal wat met ‘n swaar las reis! 
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Die Here is getrou; Hy sal julle versterk 
en bewaar van die Bose.     II Thess. 3:3 

https://www.bible.com/bible/117/PSA.119.97.nlv


 
 

 

Baie geluk aan almal wat  24 Junie tot 30 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 

BYBELSTUDIEGROEPE : 
 

  Geen – skoolvakansie! 
 
 

                 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 

Karl Grimsehl 06/24   084 843 0854 

Rene Odendaal 06/24 012 664 2199 079 514 3290 

Gretchen De Waal 06/25 012 664 3658   

Martin Ferreira 06/25   083 948 8276 

Liaan Marais 06/25 012 664 7723   

Joey Nel 06/25 012 664 1743 082 467 7067 

Riekie Coetzee 06/26 012 660 3288 073 045 6903 

Stephan Van Dyk 06/26   082 387 2032 

Johannes Labuschagne 06/27 012 664 1544   

Rassie Erasmus 06/28   082 597 5042 

Paulie Erasmus 06/28 012 664 4490 084 558 8469 

Dina Essex 06/28   074 163 5715 

Pat Martens 06/28 012 664 3432   

Antoine Botha 06/29 082 925 6709 082 600 3436 

Abraham Van Niekerk 06/29 012 664 3179 082 358 3748 

Reinhardt Warden 06/29 074 112 1586   

Emile Conradie 06/30     

Heléne Mouton 06/30 012 664 2179   

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. 


