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 Elsa van Dyk is in die hospitaal. Sy het na ‘n moeilike periode waarin sy 
gordelroos moes deurstaan, verswak. Ons bid vir haar genesing. 

 
 Gert Rall is terug na die begrafnis van sy suster. Sy skoonseun wat met 

kanker gediagnoseer is, is vir hom ‘n groot bron van bekommernis. Ons 
bid almal saam vir hulle familie en vra God se troos en genade. 

 
 Dink steeds aan Erika Kambouris wat steeds las ervaar van die wond. 

Kom ons bid dat sy volkome sal herstel.  
 
 Irene van Schalkwyk se lewe is Vrydag gevier. Ons dra haar familie Jean 

en Graham Groenewald aan die Here op. 
 
 Ria Green is tuis na hospitalisasie. Sy het las gehad van bloedklonte in 

die been wat opgelos moet word. Ons is bly dat sy beterskap ervaar. 
 
 Bert Steyn is steeds in Midstream in ‘n bedenklike toestand. Dra hom aan 

sy Vader op en bid ook vir Marna. 
 
 Nellie Zaayman se steke is uitgehaal en dit blyk dat al die kanker 

verwyder is. Ons loof die Here. 
 
 Ruby Pillay van Rusoord het gesterf . Ons dra die familie aan die Here op. 
 
 Ernst Erasmus het die afgelope jaar deur ‘n 13de heupoperasie gegaan. 

Ons is dankbaar dat die kiem dood is. Hy sal in 2020 weer ‘n prostese kry. 
 

Oorkom stres (3) 
 

Johannes 8:14 
 
Weet wat jy wil bereik. Jesus het gesê: '...Ek weet 
waarvandaan Ek gekom het en waarheen Ek teruggaan...' 
Kan jy dieselfde sê? Tensy jy jou lewe beplan en prioriteite 
bepaal, sal jy deur ander mense gedruk word om te doen 
wat hulle dink belangrik is. Jy lewe elke dag volgens 
prioriteite of volgens druk. Daar is nie 'n ander opsie nie. Of 
jy besluit wat belangrik in jou lewe is, of jy laat toe dat ander 
mense dit vir jou besluit. Dis maklik om onder die tirannie 
van die dringende op te tree, om aan die einde van die dag 
te wonder: 'Het ek enigiets bereik? Ek het baie energie 
verbruik en baie dinge gedoen, maar het ek iets belangriks 
bereik?' Om besig te wees beteken nie dat jy produktief is 
nie. Jy mag dalk in sirkels tol maar nie enigiets van waarde 
bereik nie. Voorbereiding veroorsaak dat jy gerus is. Of om 
dit anders te stel, voorbereiding voorkom druk, terwyl dinge 
wat jy uitstel, druk produseer. Goeie organisasie en goeie 
voorbereiding verminder stres omdat jy weet wie jy is, wie jy 
probeer tevrede stel en wat jy wil bereik. Dit vereenvoudig 
jou lewe wanneer jy duidelik gedefinieerde doelwitte het. 
Spandeer dus 'n paar minute aan die begin van elke dag 
deur met God in gebed te praat. Kyk dan na jou skedule vir 
die dag en besluit: 'Is dit regtig die manier wat ek 'n dag van 
my lewe wil spandeer? Is ek gewillig om die volgende vier-
en-twintig waardevolle ure vir hierdie aktiwiteite in te ruil?' 
Die regte antwoord op hierdie twee vrae sal jou stresvlakke 
verlaag deur jou te help om te prioritiseer.  

 
Baie geluk aan Alfred en Carien Swarts asook die grootouers met die 

doop van Ian Swarts 
 
  



 

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 verjaar van: 
29 September  tot  5 Oktober  

 
 

 

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  

Omgee-Kerk HOU BASAAR! 
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. 

Vir meer inligting skakel kerkkantoor by 012 664 6695  

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Erasmus  Petrus 09/29   27825739273 

Joubert Andre 09/29   27813453095 

Minnie Fransien 09/29     

Van Niekerk Rozet 09/29 012 6642669 27729935576 

Jacobs Stefanus 10/01   27834473259 

Steyn Bert 10/01 012 644 0889 27825586784 

Heymans Max 10/04 012 664 0730 27832442082 

Kambouris Erika 10/04 012 664 4315   

Van Den Berg Danie 10/04 012 664 2032 27844113758 

Marais Charel 10/05 012 664 6960 27835554177 

BID VIR DIE NASIES 
 

Die afgelope dae het klein getalle Egiptenare in Kaïro en ander stede regoor Egipte 
betoog om hul misnoë oor die aantygings van korrupsie deur president Abdul Fattah 
el-Sisi en sy regering, te kenne te gee. Die protesoptrede – wat ongekend is in el-
Sisi se Egipte – het die skree van slagspreuke, wat tydens die Arabiese lente-
rewolusie in 2011 gebruik is, ingesluit en het tot skermutselinge en tientalle 
arrestasies gelei. Hooggeplaasde amptenare word daarvan beskuldig dat hulle 
miljoene spandeer aan luukse hotelle en huise, terwyl baie Egiptenare ekonomies 
swaarkry. 
 
Hoewel Christene ’n minderheidsgroep in Egipte is, maak hulle ’n beduidende deel 
van die bevolking (na raming 10%) uit en hulle is die grootste liggaam van 
gelowiges in die Arabiese wêreld. Bid saam (1) vir die Kerk in Egipte - dat Christene 
die goeie in die land sal meebring; en (2) vir diegene wat ekonomies swaarkry - dat 
hulle die Here sal leer ken as hul liefdevolle Vader.  


