
 
 
KERSSANGDIENS 
 
 

Rusoord:     10:30 & 16:45    
                                                            

 

 

Waaroor hierdie toets gaan 
 

Die toetse waar voor ons te staan kom, openbaar beide 
ons swakpunte en ons sterkpunte. Wanneer die Bybel van 
'n '...vuur wat metaal suiwer...' (Maleagi 3:2 NLV) praat, 
is ons geneig om aan die negatiewe dinge wat God uit 
ons karakter wil verwyder, te dink. Ons het egter ook 
innerlike sterkpunte en gawes wat gesuiwer moet word 
waarvan ons nie bewus is nie, omdat daar nog nie 'n 
vereiste op hulle geplaas is nie. In 1 Konings 17, toe die 
weduwee en haar seun Elia ontmoet het, was daar 
hongersnood in die land en hy het hulle gevra om hulle 
laaste maaltyd m et hom te deel. Miskien dink jy, 'Tipies 
prediker!' Moenie te gou gevolgtrekkings maak nie! Een 
van die beste dae van hierdie vrou se lewe is toe God iets 
van haar geloof vereis het. Haar reaksie het haar toekoms 
verander en haar familie gered. Wanneer jy dus voor 'n 
behoefte te staan kom, hoe reageer jy? Onttrek jy? 
Weerhou jy? Gee jy uit 'n sin van verpligting? Of sien jy 
dit as 'n geleentheid om God te gehoorsaam en jou 
toekoms te verander? Toe God vir Moses na Farao toe 
gestuur het, het Hy gesê, 'Ek weet dat die koning van 
Egipte julle nie sal laat gaan nie. Hy sal eers gedwing 
moet word. Daarom sal Ek ingryp...' (Eksodus 3:19-20 
NLV). Vandag mag God dalk die vyand toelaat om jou te 
toets, om sodoende die volgende te openbaar: 1) hoe baie 
Hy vir jou omgee; 2) hoe jy sal optree wanneer jou rug 
teen die muur is; 3) wie jy sal glo wanneer God sê dat Hy 
sal ingryp en die Vyand sê dat hy jou nie sal laat gaan 
nie. Dis waaroor hierdie toets gaan.  
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Die Kerk se Nuwe Bank Besonderhede: 
 

Rek. Naam: NG Gemeente Lyttelton-Noord 
FNB Centurion   
Takkode: 261550 
Tjek rek. Nr.: 62784389796 

 
 
 
Bid asb. vir Jan van Zyl wat ly aan Alzheimer, bid asb. vir Marie wat 
haar man moet bystaan dat sy krag en wysheid en geduld sal kry Bid ook 
vir al die versorgers van Alzheimer pasiënte  
 
Eina Cronje het ook steeds  gebed nodig, sy herstel van n wond wat 
septies geword het en sy weer a.g.v. Daarvan in die hospitaal beland het. 
Mag die Here genesing gee. 
 
Joey van Wyk het toetse deurloop in die hospitaal, sy het las van ’n lae 
rug en pyn in haar stuitjie. Bid dat die uitslae sodanig sal wees dat sy 
behandeling en verligting kan kry. 
 
Magriet Engelbrecht het gehoop dat sy geopereer kon word om haar heup 
en rugprobleem op te los. Sy is ongelukkig ingelig dat die risiko van 
bloei te hoog is en sy is huis toe gestuur. Bid asb. vir haar dat die Here 
haar pyn en ongemak sal verlig.  
 
Martin Odendaal het n prosedure deurloop waarin die plaveiselkarsinoom 
verwyder is. Ons bid dat daardie plekkie heeltemal sal genees. 
 
Sus Boshoff het nog ‘n roof  op haar kop wat nog nie volkome genees het 
nie. Sy is ook gediagnoseer met depressie, ons bid dat hierdie simptome 
sal verlig en dat sy volkome genees sal word. 
 
Hannetjie Kritzinger is tans by haar kinders, sy kry van tyd tot tyd nog n 
aanval maar van ligter graad. Dra haar aan die Here op vir volkome 
genesing. 
 

Willie Nel  moes  velkanker  uit sy  gesig laat verwyder en her potblou 
aan die ander kant uitgekom. Ons dra hom op aan die Here vir Sy sorg en 
genesing. 



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 4153.20 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  

BADPLAAS WEGBREEK  3 TOT 10 MAART  2019 
 

Lus vir ‘n bekostigbare wegbreek met ‘n verskil? ‘n Onvergeetlike 7 dae 
vakansie te Rotary Oord Badplaas. ‘n Netjiese, veilige en pragtige 
natuurskoon omgewing. Die Hidro-spa by Forever Resort, heen en weer 
busvervoer vanaf Centurion en drie heerlike tradisionele maaltye, is alles 
ingesluit by die tariewe. Die kamers is smaakvol gemeubileer en ‘n onderdak 
warmwater swembad en borrelbad is deel van die oord se fasiliteite.  
Vir meer inligting kontak: 
Callie Krynauw (Organiseerder) 083 392 7664/012 664 3870 
E-pos: calliekrynauw@gmail.com 

Doelwit  vir  die                     
10de maand  Oesfees  bydra 

R80 000     

R75 000   

R70 000   

R65 000   

R60 000     

R55 000     

R50 000     

R45 000   R47 560.00  
R40 000         R40 760.00 

10 de Maand Dankoffer. 
 
Soos in die verlede het die Kerkraad besluit dat ons 
weer die inkomste van die Oesfees /10de maand 
Dankoffer weekliks vir julle sal deurgee.  
 
Verlede jaar het ons op ‘n fenomenale      
  R102300.00 geëindig. God is groot! 
 
Ek was met die berekening van die Begroting vir 
2018/2019 baie optimisties en wou met alle mag en 
krag R100 000.00 begroot vir die jaar.  Ek het lank 
daaroor gedink en gekonfereer. Is dit moontlik kan 
ons Gemeente dit weer doen voor 28 Feb? Nee ek glo 
nie het ek gedink en toe  begroot ons net  R80 000 - 
00... . Nou wonder ek, kan en gaan julle ons 
pessimiste weer verkeerd bewys en  die R80 000 
oorskry?                                                    Groete Sue 

Baie geluk aan almal wat 2 Desember tot 8 Desember verjaar 
 

Kersdag vir die Rusoord inwoners  
 

Dit is weer tyd dat ons begin dink aan die geskenke wat ons op 
Kersdag vir die Rusoord inwoners wil gee.  Ons vra groot 
asseblief dat julle ons daarmee help. Ons het weer koeverte 
voorberei wat by die deure beskikbaar gaan wees en versoek 
dat u vir ons daarin ‘n bydrae sal plaas. Enige bedrag is 
welkom. U kan die koevert met u bydrae enige Sondag in die 
kollektebordjie sit. U kan dit ook vir Sue in die Kerkkantoor 
gee.  Baie dankie vir u vriendelike samewerking. Jansie Kilian 
073-179-3295 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Maretha De Waal 12/02 012 664 3658 082 920 0169 

Alet Vermaak 12/02 079 9152 759 076 403 2051 

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 

Dup du Plessis 12/05   083 229 8838 

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 


