
Prediker:  Ds. Gideon du Toit 
    

Skriflesing:  Joël 2 en Handelinge 2  
                 
Tema:  Die Koninkryk sál kom. 
 

Liedere:        345:1,3,4;  205:1-3;  266 
   599:1-3  
 

Rusoord:     10:30 & 16:45    
 

Jeug:   18:00  

 

 

Padwysers vir 2019  
deur Stephan Joubert  

 

Mag ek ’n stuk deel wat ek in die dagblad Beeld op  29 
Desember geskryf het: 

 

Dis alweer tyd vir nuwejaarsbesluite. Goeie voornemens 
vir die Nuwejaar is egter nie genoeg nie. Vaste 
wilsbesluite is nodig om 2019 reg binne te gaan. Ek praat 
van daardie soort wat diep in jou siel vasgeanker is. Ek 
het vir myself agt kompaswysers neergepen vir 2019: 
1. Ek weet die Here is my Herder. Hy is die Eregas en 
die Gasheer binne elke situasie, elke gesprek en elke 
verhouding waarbinne ek staan.  
2. Ek glo alle mense is kosbaar. Almal met wie ek te 
doene kry verdien respek en waardige behandeling. 
3. Ek doen goed aan ander sonder om iets terug te 
verwag. Ek betaal graag meer in binne elke verhouding 
waarin ek staan as wat ek ooit hieruit onttrek. 
4. Ek is ’n lewenslange student van God se Woord en 
van die lewe self. Ek leer ook gedurig by ander mense. 
5. Ek kies om die Here en ander groter te sien in my 
lewe, en om my eie probleme en laste gedurig kleiner te 
krimp. 
6. Ek kies om elke dag iets goed te doen vir mense in 
Jesus se Naam. My geloof is ’n werkwoord, nie ’n 
ruswoord nie.  
7. God se skepping is kosbaar. Ek doen my deel om dit 
mooi op te pas. Waar dit beskadig is, help ek graag om dit 
heel te maak. 
8.   Ek leef met verwondering, vreugde en met kinderlike 
geloof. Ek laat elke dag toe dat die Here my karakter tot 
Sy eer vorm. 
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Die Kerk se Nuwe Bank Besonderhede: 
 
 

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

 
 
 
Hanlie Kalp is aan die nek geopereer en die kussing tussen die werwels is 
weer herstel. Die operasie het goed afgeloop waarvoor ons die Here innig 
dankbaar is. 
 
Andries en Lindie Stapelberg se dogtertjie Karlien is Dinsdagoggend gebore. 
Geluk aan die ouers en grootouers, mag sy ‘n vreugde wees. 
 
Joey van Wyk het Dinsdagoggend gesterf. Ons bid vir al die kinders, 
kleinkinders en agterkleinkinders terwyl ons met dankbaarheid terugdink aan 
haar lewe en die wyse waarop sy haar christenskap uitgelewe het. 
 
Louis van Rooyen het ons voorbidding nodig, sy deurloop toetse om vas te 
stel wat die floutes veroorsaak wat sy van tyd tot tyd kry. Sy het ook las van 
haar knie. Mag die Here se genade groot wees oor haar. 
 
Henry Deichmann se viering van sy lewe het Vrydag plaasgevind. Dank aan 
die Here wat so ’n  geloofsheld vir ons gegee het as voorbeeld. 
 
Helene Pretorius het geval en beentjies in haar voet gebreek, sy het ‘n 
operasie deurloop by 1 Mil, bid vir haar volkome genesing. 
 
Ronnie Kok wag sedert vroeg Desember vir n heupvervanging in Kalafong, 
die prosedure sal op 14 Januarie gedoen word. Daar is egter sprake dat die 
kraak sodoende herstel het dat sy teruggestuur kan word Rusoord toe. 
 
Voorbidding  word gevra vir Erika Kambouris. Sy het Woensdag geval en 
vermoedelik haar heup erg beseer. Sy is tans in Unitas Hospitaal vir verdere 
ondersoek en behandeling. 
 
Steph Jacobs is deur ’n moeilike tyd, dra hom aan die Here op vir Sy 
versterking. 



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 4 506.00 ingesamel vir  Sending 

BYBELSTUDIEGROEPE : WEEK VAN GEBED 
  

Week van Gebed word  eerskomende week in groepe gedoen. 
 

Volgende week is daar 4 byeenkomste wat saam met Moedergemeente  
aangebied word.  
Dinsdag 22/01/2019 om 10:00 by La Vie in die saal. 
Woensdagmiddag 23/01/2019  om 15:00 by Heuwelsig in die saal 
Woensdagaand  23/01/2019 om 19:00 by Moedergemeente. 
Donderdag 24/01/2019 om 11:00 by Protea aftree oord in die saal.   

Doelwit  vir  die                              
10de maand  Oesfees  bydra 

R80 000     

R75 000   

R70 000   

R65 000   

R60 000   R60 075.00 
R55 000     

R50 000          R49 115.00 

Buitengewone 
Kerkraadsvergadering 

 

Neem asseblief kennis van n 
buitengewone 
Kerkraadsvergadering wat sal 
plaasvind op 24 Januarie 2019 om 
18:00 in die Konsistorie 

Kombuis Verf-projek 
 

 Hou asseblief die             
9de Februarie 2019 in u 
dagboek vir  ons oop.      
 
Ons benodig Lidmate asook 
Kerkraadslede  tussen 18 en 
60 jaar (asook die wat ouere 
en gewillig is) wat ons kan 
help met die Kombuis Verf-
projek.  
 
Verdere inligting sal volg. 

Week van Gebed – 14-18 Januarie 2019 
 
Tema:  Jou plek in die Koninkryk 
 
Opdrag: Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes –        
  Joh 4:35 
 Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die 

Here . . . om arbeiders uit te stuur vir sy oes – Luk 10:2 
 
Onderwerpe vir gebed: Na aanleiding van Hand 1:8 
 
* Jerusalem: Ons gemeentes 
 
- Ons twee gemeentes 
- Leraars, saakgelastigdes, skoonmakers en tuiniers 
- Kerkrade, kategete en katkisante, dienste, projekte, uitreike 
- Persoonlike- en geestelike groei van elke lidmaat 
- Huwelike en gesinne 
 
 

* Judea – Ons omgewing 
 
- Eenheid onder kerke en gemeentes 
- Onbereiktes – effektiewe strategieë om hulle te bereik 
- Akkommodering van mense met gestremdhede in kerke 
- Werkloosheid, Armoede, Dwelmmisbruik, Droogte  
- Aftree-oorde  
- Bekamping van misdaad en korrupsie 
 
* Samaria – verder en wyer in en om SA 
 
- Ons stad, Provinsie, Land: effektiewe regering op plaaslike-, 

provinsiale- en nasionale vlakke 
- Verkiesing – Mei 2019 
- Landbou, Onderwys, Ekonomie 
- SADC lande – uitbreiding van die Koninkryk in dié lande 
 
* Uithoeke van die wêreld – verder en wyer in die wêreld 
 
- Mense wat nog nooit deur die evangelie van Jesus bereik is nie –
 dat hulle sal hoor 
- Die Vervolgde Kerk – persone, gesinne en kerke wat in Muslem-, 

Bhoeddistiese-, Hindu lande vervolg word - dat hulle getrou sal 
bly onder die omstandighede 

- Organisasies wat Christene in vervolgde lande ondersteun 
- Christelike Radio uitsendings 


