Prediker:

Dr. Petrus Moolman

Skriflesing:

Joh 10:1-16, 27-30



Bert Steyn het geval en ‘n heupvervanging moes gedoen word. Ons vra die Here
se genade en genesing.

Tema:



Ruth van der Walt en Tina Human is terug in Rusoord na hospitalisasie. Gelukkig
was dit nie nodig om Tina se been te amputeer nie. Ons dank die Here daarvoor.

Liedere:

190:1-3; 308;1-5; 309:1-3



Nellie Zaayman het ’n kanker laat verwyder van haar kopvel. Ons is dankbaar dat
sy terug is in Rusoord. Bid asb. vir volkome genesing.

Rusoord:

10:30



Erika Kambouris het nog las van die wond waar vel geoes is vir die oorplanting.
Bid dat die Here haar genesing sal gee.

.


Riekie Cilliers is nog in Vista. Mag sy elke dag die liefde van die Here ervaar.
Hennie Venter van Rusoord het ‘n rugoperasie ondergaan. Sy is nog in Unitas.
Ons bid dat die operasie vir haar verligting sal bring.



Ahme Stadler is in Midstream opgeneem nadat sy ‘n oordosis pille gedrink het.
Sy is buite gevaar maar ons bid dat die Here vir haar nuwe moed vir die lewe sal
gee.



Louis Schmidt het ‘n kanker in sy kolon laat verwyder. Dit was ‘’n lang en moeilike
operasie. Bid asb. dat verdere behandeling nie nodig sal wees nie en dat hy sal
genees.



Susan Odendaal is steeds in Unitas nadat sy ‘n slegte val gehad het. Bid dat sy
nuwe krag sal kry en ontslaan word.



Ina Pretorius is in Unitas opgeneem, Kom ons dra haar aan die Here op vir Sy
genade.

Jeug: 18:00

Oorkom stres
Johannes 8:25
Jesus was konstant onder druk. Daar is die heeltyd
uitputtende eise aan Hom gestel. Hy het selde persoonlike
privaatheid gehad en Hy is die heeltyd in die rede geval.
Mense het Hom herhaaldelik misverstaan, gekritiseer en
Hom gespot. Hy was onder enorme stres, maar tog het Hy
vrede onder druk gehad. Hoe het Hy dit gedoen? Hy het sy
lewe op agt gesonde beginsels vir stresbestuur gebaseer.
Kom ons bestudeer hulle die volgende week en kyk wat ons
daaruit kan leer. Weet wie jy is. "'Wie ís jy presies?' wou
hulle toe weet. 'Ai, moet Ek alles nou weer sê ? Ek sê dit
nog die hele tyd vir julle,' antwoord Jesus hulle toe..." As jy
nie weet wie jy is nie, sal ander mense jou probeer vertel
wie hulle dink jy is en jou laat glo dat jy iemand is wat jy nie
is nie. Om agter maskers weg te kruip, 'n dubbele lewe te
lei, oneg met ander mense te wees en iemand te probeer
wees wat jy nie is nie, gaan met baie stres gepaard.
Onsekerheid produseer altyd stres in ons lewens; wanneer
ons onseker voel, voel ons onder dwang om aan te pas en
om 'n vertoning te lewer. Wat moet jy dus doen? Jy moet
weet wie jy is en Wie s'n jy is! Jy is 'n verloste kind van
God, wat nie per ongeluk hier op aarde geplaas is nie, maar
vir 'n spesifieke doel. Jy is baie geliefd en ten volle deur
God aanvaar. Hy het 'n plan vir jou lewe; daarom maak jy
saak. Om stres te oorkom moet jy weet wie jy is en totdat jy
nie hierdie kwessie aangespreek het nie, sal dit jou aanhou
pla.
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Hoe leef 'n mens die ewige lewe?

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.

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

Baie geluk aan almal wat van
15 September tot 21 September
verjaar
Van

Ou Kerksaalstoele te koop teen R50.00 per stoel en ou Kerkbanke
te koop teen R1000.00 per bank. Gemeente het eksklusief voorkeur
tot 18 September. Daarna oop aan die publiek.
Kontak Alex 082 928 3554 tydens kantoor ure.

Noemnaam

Verjaar

Landlyn
011 2666719

Selfoon

Kalp

Hanlie

09/15

Schwartz

Susann

09/15

27824529464
27828024883

Erasmus

Hanlie

09/16

27824513723

Claassen

Cornelius

09/17

Groenewald

Anita

09/17

0828963772

27834172966

Vosloo

Louise

09/17

664 2736

27798562748

De Klerk

Ina

09/18

664 4824

27828960644

Prinsloo

Miempie

09/18

082 7197 174

Nöthling

Elsa

09/19

664 0354

27824638138

Malan

Leon

09/21

012 644 1692

27716860905

Omgee-Kerk HOU BASAAR!
BID VIR DIE NASIES

5 OKTOBER 2019
Kom woon ons Kerkbasaar by!
Ons benodig die volgende:
 Goedere en items vir ons veiling
 Poedings en gebak vir koektafel
 Plante en bome
 Skaapvleis vir die spitbraai
 Maalvleis
 Kontant donasies
 En bestanddele soos benodig vir kosstalletjies
Ons benodig ook hande vir die stalletjies en kindervermaak— gee name vir
Susann by die kerkkantoor.

BAHAMAS
Orkaan Dorian het die eilande op 1 September bereik en as ’n kategorie 5-orkaan,
die noorde van die Bahamas in puin gelê. Dit is glo die sterkste storm wat die
Bahamas tot nog toe getref het. Die dodetal staan na raming reeds op 43, maar sal
na verwagting styg aangesien honderde mense steeds vermis word.
Duisende huise is verwoes en ganse gemeenskappe is oorstroom. Op die Abacoeilande is 90% van die infrastruktuur beskadig of vernietig. Daar is ’n tekort aan
voedsel, water en medisyne en word dringend benodig. Volgens die Verenigde
Nasies benodig 70,000 mense kos en skuiling. Tot op hede is ongeveer 3,500
mense ontruim en na die hoofstad, Nassau geneem.
Bid asb vir die Bahamas. .

