
Prediker:        Ds. Gideon du Toit 
 

Skriflesing:    Jona 4 
 

Tema:  Kyk probleme in die oë!  
   Doen iets  
  

Liedere:        212:1-3;  214:1-3;  339 
   220:1,3; Hal 243:1-4 
 

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

 

 

Kom na My toe  
 
Lees Matteus 11:28. 
 
Wanneer dit so wild gaan by die werk dat ek soms nie weet of 
ek kom of gaan nie en ek vasbrand met tyd, dan wonder ek 
soms oor die gejaagdheid van die lewe. Ek wonder of dit 
werklik nodig is en of iemand sal agterkom as ek iets nie 
gedoen het nie. My inherente verantwoordelikheidsin laat my 
egter nooit toe om onverantwoordelik iets sommer net te los 
nie. As ek so gejaagd lewe, herinner hierdie teks my altyd aan 
kalmte en rustigheid. 
 
Die Here nooi ons uit “Kom na My toe” Hy buig laag af na my 
toe en neem my hand. Hy rig eerstens die uitnodiging. Hy wil 
in ‘n verhouding met my staan. Ek moet net deel word van die 
verhouding. As ek dan aan Sy voete sit, kan ek net laat gaan. 
Hier is die veiligste plek om my nood uit te skreeu of net stil te 
sit en luister. By Hom kan jy kla oor alles wat jou in ‘n greep 
van moedeloosheid laat. Hier kan jy vrae vra wat jou onseker 
maak en by God kan jy huil oor alles wat so vreeslik diep 
seermaak. 
 
Aan Sy voete kan jy veilig voel. Hy gaan nie uitpraat oor jou 
nie, nee, hy gaan jou vashou tot jy rustig is. Hy gaan jou 
oorlaaide program en moedeloosheid, in kalmte verander en 
wanneer jy amen sê, sal jy rustig wees want by God vind jy 
vrede. 
 
Al voorwaarde hiervoor is, dat jy in ‘n verhouding met Hom sal 
staan. Hy steek Sy Hand uit en nooi jou om na Hom toe te 
kom. Wat ‘n uitnodiging… Jy kan dit nie weier nie. Dit is die 
een uitnodiging wat jy moet aanvaar in jou lewe, wat alles sal 
verander. Gryp dit aan.  

deur Marietjie Joubert 

 
 
 
 
 

 
Baie geluk aan Raymond Swart wat goed gedoen het in sy eksamens. Hou 
so aan! 
 
Magriet Engelbrecht het las van ‘n heup wat haar neutraliseer. Ons bid 
dat sy vroegtydig gehelp sal kan word en ‘n afspraak kan kry by die 
spesialis. 
 
Ons bid vir die matrikulante wat die eind eksamens gaan begin. 
 
Rina Cronje het deur donker dieptes gegaan nadat sy komplikasies 
opgedoen het. Sy het ‘n eenvoudige prosedure deurloop maar in die 
intensiewe sorgeenheid beland. Dit gaan weer beter! Bid steeds vir haar 
en Frans. Mag sy spoedig weer op die been wees. 
 
Thys Pistorius (jr.) is nog in ‘n koma, bid asb. vir hom en vir sy ouers 
Thys en Marie Pistorius. Mag hulle God se vrede ervaar deur sy liefde! 
 
Elsabe Conradie het ‘n roof oorleef, die booswigte het haar geskop en sy 
het voetbeentjies gebreek. Bid asb. dat die Here vir haar groot vrede sal 
gee en die trauma kan verwerk en dat sy genesing sal kry. 
 
Chrisjan Pienaar kry van tyd tot tyd epileptiese aanvalle, dit is tot 
bekommernisse van sy ouers. Ons bid saam vir sy behandeling en die 
verligting van die simptome. 
 
Jo Roux is verswak, dink in u gebede aan haar asseblief.  Mag sy God se 
liefde elke dag beleef. 
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http://s10u.9.evlink.net/servlet/link/23585/455673/48808931/1013046


Baie geluk aan almal wat 21 Oktober tot 27 Oktober 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 3 529.00 ingesamel vir  Sending 

BYBELSTUDIEGROEPE : 
Maandag 09:00  Rusoord        
Dinsdag  09:00  Noorde  10:00   La Vie 
Woensdag   09:00  Parkrand     10:00      Lofdal 
Donderdag     09:00  Dienssentrum   10:00   La Borie    11:00  Protea  

Hulle benodig persone 
wat kan betrokke raak.  
 

ASOOK DIE VOLGENDE 
 

Skenkings word benodig vir 
die Wit Olifant tafel en 
spesifiek:  

 Mansklere en skoene 
en enige ander klere 
Kombuis breekware en alle 
huishoudelike items 
 

Die volgende skenkings 
word ook benodig vir die 
pannekoek tafel: 

 Koekmeel, melk, eiers, 
suiker en kaneel 
 
Skenkings word benodig vir 
die poeding tafel: 

 Gebakte poedings en 
boksies vla 

CHRISTELIK MAATSKAPLIKE RAAD GAUTENG-OOS 
FOKUS:   
Die lewering van statutêre maatskaplike werk dienste aan kinders en gesinne in 
nood. 
 

POSVEREISTES:  
Geregistreerde maatskaplike werker 
Geldige bestuurslisensie 
Dinamiese person met ‘n passie vir die mens en sy ontwikkeling 
Vermoë om doeltreffend saam te werk binne spanverband 
Statutêre ondervinding en kennis van die Kinderwet is ‘n sterk aanbeveling. 
  

Navrae en aansoeke:   Mev H van der  Merwe,    e-pos:  henda@cmroos.co.za / 

info@cmroos.co.za  Tel. [012] 361 4613 Faks.[012] 361 4625  

Sluitingsdatum:   23 Oktober  2018           Onderhoude: 25 Oktober  2018 

Belangrike datums die week: 
 

Woensdag 24 Oktober om 18:00—Kerkraadsvergadering  

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 
Petro Jacobsz 10/24 012 644 1626 083 770 5815 
Anette Dreyer 10/25     
Francois Nel 10/26   083 334 7997 
Brenda Liebenberg 10/27   082 893 2384 
Enrico Weideman 10/27 012 664 1930   

Laerskool Louis Leipoldt se 70ste Verjaarsdag 
 
 

Met Laerskool Louis Leipoldt se 70 jaar feesvieringe hierdie jaar, hou ons ‘n 
reünie vir alle oud-onderwysers en oud-Leipies en Voortrekkers ( vanaf 
1948) by die skool op 27 Oktober 2018 vanaf 15:00 tot 20:00.   
 

Almal welkom, ook kinders (daar is springkastele en ‘n Bring eie stoele, 
piekniekmandjie, eetgerei en kazebo.  Melktert en ander lekkernye te 
koop,  waatlemoenfees.  Kom kuier lekker saam! Vir meer inligting skakel 
asb 0126645798 of bemarking@louisleipoldt.co.za. 

mailto:hendadirgaut@cmroos.co.za
mailto:bemarking@louisleipoldt.co.za

