Die volgende Lidmate is verkies tot die Kerkraad.
Lukas Erasmus as ouderling. Susan Dobson en Neels Nel as Diaken.

Kennis word hiermee gegee dat ons op die 3de Maart 2019 ’n
beroepings vergadering gaan hou. Die Kerkraad het met die oog
op die Jeug- en Gesinsbediening besluit om proponent
Christoffel Frans Jacobs te beroep.

Prediker:

Ds. Gideon du Toit

Skriflesing:

Genesis 4:1-16

Tema:

“Wag daar nie vir jou
blydskap as jy goed doen nie?”

Liedere:

Ps. 146:1,2,5; 199; 518;
514; 308:1-5

Rusoord:
Johan Rheeder was in die hospitaal, hy is weer tuis maar kan kwalik loop.
Dra hom en Marie op aan die troon van Genade dat hulle God se hulp en
liefde mag ervaar.
Bid asseblief vir Jurie en Ria Blom se kleindogter wat in ‘n motorongeluk
was, bid dat sy spoedig sal herstel.

Karel Merge van Marble Hall is weer opgeneem in die hospitaal, hy het
komplikasies nadat hy met ‘n mikro ligte vliegtuig geval het. Bid vir sy
genesing.

Johanna Moore van Rusoord het geval, sy is nog deurmekaar en tans in die
hospitaal. Dink asseblief aan haar.
Magriet Engelbrecht se bloedtelling is baie laag, sy moet nou meer gereeld
bloedoortappings kry. Bid asb. vir haar dat sy die Here se liefde elke dag
mag ervaar.
Susan Sadler van Rusoord het gesterf. Bid asb. vir haar familie.
Elsa Fourie het weer inspuitings in haar oog gekry.
Annie Kleynhans van Rusoord het baie verswak bid asb. vir haar.
Bid asb. vir almal vat aan Dementia, Parkinson of Alzheimer ly.
Phillip en Anadra Crafford se Moeder het u gebede nodig, sy kry tans
morfien vir pyn en is in Steve Biko.

Herbouers van gebreekte mure 4
Elkeen van ons is geroep om herbouers van gebreekte
mure te wees – in ons persoonlike lewens, ons gesinslewe,
in die gemeenskap en selfs in ons volkslewe.
Wanneer ons gebreekte mure wil herbou sal alles nie
outomaties en vanself reg kom nie – die afbreekproses kon
baie lank geduur het, so, die heropbou sal ook tyd en
toewyding vra. Dis harde werk.
Die werklikheid is verder dat die vyand graag wil hê dat
die mure plat en die poorte oop moet lê. Nehema-hulle het
goed gevorder, die muur was uiteindelik herbou, maar die
poort se deure moes nog gehang word (Nehemia 6:1). Toe
kom die aanslag van die vyande opnuut.
Hulle skryf die een brief na die ander om te vra dat hulle
met Nehemia op ‘n bepaalde plek wil ontmoet om te
onderhandel. Hy het egter geweet dis ‘n lokval, dat hulle
hom iets slegs wil aandoen (6:2) en daarom weier hy om
hulle te ontmoet. ‘n Amptenaar bring ‘n vyfde brief
waarin daar staan “daar word ‘n gerug versprei . . . .” Dit
was alles pogings om Nehemia die skrik op die lyf te jaag
en sy fokus van die herbouwerk af te neem sodat dit nie
klaar kom nie (6:9).
Toe dit nie werk nie, gebruik hulle die vrees-tegniek –
Samaja pleit by Nehemia om saam met hom in die tempel
te gaan wegkruip, want “mense kom vannag om jou dood
te maak” (6:10,19).
Nehemia reageer deur te bid “sterk tog my hande, o God!”
en te sê “sal ‘n man soos ek vlug? . . . ek sal nie
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Dawie Theron ondergaan toetse om vas te stel wat dit is wat sy beweging in
sy bene so inhibeer, dra vir hom en Marietjie aan die Here op.

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

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.
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gaan nie!” Hy het geweet die Here het nie vir Samaja gestuur nie, en dat hy
omgekoop is. Hulle wou hê hy moet bang word en dan ‘n misstap begaan,
sodat hulle sy naam kan sleg maak (6:13)
Wanneer ons in die soort situasie is, is dit noodsaaklik om voortdurend te
bid, vir die Heilige Gees vir onderskeidingsvermoë te vra (sodat ons kan
weet of die gerugte waar is, en of Hy iemand gestuur het), en nie te vrees
nie. Die vyand sal alles moontlik doen om die herbouwerk te ontwrig, ons
mag hom nie sy sin gee nie.

BYBELSTUDIEGROEPE :
Dinsdag

09:00
10:00

Noorde
La Vie

Woensdag 09:00 Parkrand
10:00 Lofdal

Donderdag

09:00
10:00

Dienssentrum
La Borie en 11:00 Protea

Van
Baard
Louw
Theron
Van Niekerk
Robertson
De Jager
Scheepers
Barnard

Verjaar
02/24
02/24
02/24
02/24
02/25
02/26
02/27
02/28

Landlyn
Selfoon
012 667 2282 072 190 8805
082 568 2926
082 781 5673
012 664 0399 078 952 5634
012 664 1740 082 779 1271
083 945 2005
012 644 0181 082 652 3167

’n Spesiale deurkollekte sal op 3 Maart
gehou word vir ’n behoeftige gesin in ons
gemeente. Die gesin het reeds hul motor
verloop en is in die proses om hul huis ook
te verloor.

Op 8 Mei 2019 is dit stemdag en ons wil graag weer ’n Mini Basaar hou.
Ons wil drink- en eetgoed aan die mense wat by die skool kom stem
verkoop.

Tans is die daar vanaf Mei 2017 al
R4934.55 ingesamel vir Sending

Jaareinde is 28 Feb. ... Slegs 4 dae oor!
Jou R10.00 kan ’n groot verskil maak.

Noemnaam
Magda
Doreen
Isa
Fanie
Arthur
Dries
Annetjie
Francois

MINI BASAAR - 8 Mei 2019

BRUINGELD

Doelwit vir die 10de maand
Oesfees bydra
R80 000
R75 000
R70 000
R71 145.00
R65 000
R69 245.00
R60 000
R69 245.00
R55 000
R 67 845.00
R50 000
R 63 075.00

Baie geluk aan almal wat van 24 Februarie tot 2 Maart verjaar

Kerk se Bank Besonderhede:
Rek. Naam: NG Kerk
Lyttelton- Noord
FNB Centurion
Takkode: 261550
Tjek rek. Nr.: 62784389796

Om ’n sukses hiervan te maak, benodig ons mense wat bereid is om te
help met die maak van die verskillende kos soorte en ook iemand wat die
spannetjie kan lei en kan terugvoering gee oor wat hulle benodig om
hulle “stalletjie” se produk te produseer.
Ons benodig ook ’n Sameroeper. (iemand wat vir ons al die koördinering
van die Basaar kan reël.) Al wat jy nodig het hiervoor is om mense te lei
en mense te delegeer.
Ons 1ste vergadering is Maandag die 25ste Feb. om 18:00 in die
konsistorie almal is welkom, veral die jeug en die vor ige staatmaker s
ook. Ons gaan lekker praat en dit gaan ’n vinnige vergadering wees.

