
Prediker:  Ds. Gideon du Toit 

 
Skriflesing:    Jer. 32 en Heb. 11 
 
Tema:  God is getrou: Woon en werk rustig voort . 
 
Liedere:  190:1-3;  164:1-2;  280:1-3;  421:1-2;  284:1-3  
 

Rusoord:  10:30  Jeug:   18:00 

 

 

D
ie A

ankondiger   
28  Julie  2019

                 

Beantwoord hierdie twee vrae 
Romeine 15:13 NLV  

 
Eerstens, hoe is jou verhouding tans met God?  
Twyfel jy aan sy beloftes, sy roeping op jou lewe, jou vermoë 
om sy stem te hoor, sy vreugde in jou en of jy genoeg kan doen 
om Hom gelukkig te hou?  
As dit die geval is, is hierdie Skrifgedeelte spesiaal vir jou 
geskryf:  
'Ek bid dat dié God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur 
die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul ...'  
Let op, wanneer jy ophou om op God te vertrou en begin om op 
jou eie inspanning te vertrou, verloor jy jou vreugde en vrede. 
Het jy joune vandag verloor?  
 
As jy dit wil terughê, moet jy uit die vertwyfeling en terug in 
geloof in beweeg!  
 
Tweedens, hoe is jou verhouding tans met jouself? 'n 
Christelike skrywer sê: 'Vir jare was die verhouding wat ek met 
myself gehad het, een van twyfel. Ek het oor my besluite, my 
voorkoms, of ek die regte ding sê en doen en of ek God en ander 
mense behaag, getwyfel.  
Ek het geweet dat ek nie tevrede was met myself nie, so hoe kon 
God of enigiemand anders met my tevrede wees?  
Daardie jare van ellende is agter my, omdat ek nou weet dat God 
se genade my soos 'n kombers bedek. Ek weet dat dit slegs deur 
Jesus is wat ek regverdig en aanvaarbaar voor God gemaak is.  
Wat 'n vreugde! Ek ken nou die simptome van vertwyfeling en 
sal altyd daarteen moet waak.' 
 Paulus skryf: 'Christus het ons bevry sodat ons nou in vryheid 
kan lewe. Maak seker dat julle vry bly, en moenie weer onder 'n 
slawejuk vasgebind word nie' (Galasiërs 5:1 NLV). 
 
 Hou op om oor jou redding, jouself en God te twyfel!  

 
 
 
 
 
Lenie de Villiers het ’n vervanging van die hartklep gehad. Sy het pyn en 
ongemak beleef na die operasie, die hartklep werk egter goed. Kom ons bid vir 
genesing en ons loof die Here dat die operasie geslaagd was. 
 
Con de Beer het ’n beroerte gehad en lê in Kardiologiese Intensief. Bid asb. 
dat die skade wat aangerig is , weer sal herstel. Dra ook vir Lilly aan die Here 
op. 
 
Wiida Lynn het weer geval en moes opgeneem word, sy het ’n pen in die been 
gekry. Dink in u gebede aan haar nadat sy etlike operasies moes deurloop met 
die vallery. Sy is moedig, mag die Here haar elke dag seën met sy liefde. 
 
Chris van Zyl het gesterf, die viering van sy lewe vind Maandag in dié kerk 
plaas. Mag Arnolda elke dag genade ontvang en gedra word deur God se 
liefde. Bid ook vir die kinders en kleinkinders. 
 
Willem Michau het komplikasies gekry nadat sy stoma deur ’n  operasie 
omgekeer is. Hy het almal se gebede nodig, hy moes weer opgeneem word en 
weer ’n stoma ontvang. Mag die  Heilig Gees hom sterk maak en moedig hou. 
 
Erika Kambouris se wond is besig om mooi te genees. Ons loof die Here 
hiervoor! 
 
Bert Steyn is ontslaan uit Midstream, hy en Marna het getrek na ’n 
wooneenheid in Wierdapark. Mag beide die Here se genade ervaar. 
 
Patti Venter (96) het gesterf. Ons dra vir Sarel (97) aan die Here op, mag die 
Trooster vir hom elke dag bemoedig. Sy word veras en die familie hou ’n 
geleentheid aan huis van die Venters. Ons bid vir Annemarie en Annerie van 
Rensburg en die res van die familie.  
 
Dink steeds aan Chrisjan Pienaar wat baie pyn en las het na ’n  operasie om ’n 
beenbreuk te herstel. Ons bid vir sy herstel. 
 
Paul Kirsten het ons bemoediging nodig nadat ’n skoonseun op ’n vreemde 
manier dit kon regkry om sy kleindogter na Londen te neem. 
 
 

https://www.bible.com/bible/117/ROM.15.13.NLV


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.   

Baie geluk aan almal wat  van 21 Julie tot  27 Julie verjaar 
 
 BRUIN GELD  

 
Tans is die daar vanaf  Mei 2017  al   R5941.28 ingesamel vir Sending 

 
 
 

 
Welkom aan die persone waarvan bewys van lidmaatskap ontvang is. 
 
Charlotte M B Geldenhuys gebore le Roux vanaf NG Geldenhuys. 
John Joseph Stephens vanaf NG Lyttelton 

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

Seminaar : HOOP NA HARTSEER 
 
Iemand het die dood van ‘n geliefde by ouerwordende mense beskryf as die 
mees stresvolle gebeurtenis in die later jare van enige persoon.   Die rou 
smart van die ouerwordende persoon in uniek. Die rou smart van die 
huweliksmaat-demensie versorger is nog meer uniek. Daar is baie dinge wat 
die hantering van ouer persone se  hartseer kompliseer.  
  
Ons neem weereens die vrymoedigheid om u gemeente ook uit te nooi na ‘n 
seminaar op Saterdag 14 September 2019 (09:00 – 12:00). Dan hanteer ons 
die onderwerp: HOOP NA HARTSEER: Om nuwe lewe en hoop te vind na 
die dood van ‘n geliefde. Hierdie seminaar is NIE alleen op ouer persone 
gemik nie. Maar daar sal ook in die besonder verwys word na hulle 
hantering van hartseer. 

LOFDAL BIED AAN: MARKDAG 
3Augustus 2019 

Tyd: 09:00 tot 12:00 
 
Kostes: Lofdal inwoner R50 per tafel 
  Buite kliënte - 100.00 per tafel 
 
Verseker u plek en bespreek dadelik! 

Noemnaam Van Verjaar Landlyn Selfoon 

Elize Harrington 07/28 012 664 4636 082 78 79971 

Isa Scholtz 07/28 012 664 6009 082 538 0452 

Corneluis Nel 07/29 011 660 1207 061 991 5229 

Willie Scott 07/29 073 440 8533 073 440 8533 

Issie De Kock 07/31 012 644 1724 082 338 8965 

Annerie J  V  Rensburg 07/31 012 664 0525   

Moné Weideman 07/31    082 338 3207 

Lida De Jager 08/01 012 664 1740   

Johan Rheeder 08/02   082 804 4772 

Marietjie Odendaal 08/03 012 644 0911   

DEUR KOLLEKTE 
 

Hierdie week gaan die deurkollekte vir Diens van Barmhartigheid/Omgee Fonds 

Van uit die Kerkkantoor 
Ek wil graag vir almal dankie sê vir julle onbaatsugtige liefde en geduld met 
my. My verhuising en nuwe werk is vir my ’n  uitdaging maar moet asb. nie 
dink  julle sal uit my gebede en gedagtes wees nie.  Ek is nie heeltemal weg 
nie. Ek sien julle Vrydag en sommige Sondae.  Baie liefde Sue 


