








Welkom aan al die waarvan bewys van lidmaatskap ontvang is:
Harold Barnard
Maroné Homan

DRINGENDE VAKATURE
Posbeskrywing: Algemene Administratiewe- en Skakelpersoon
Permanente aanstelling by ons kantoor in Mayville, Pretoria
Moet ‘n toegewyde en praktiserende Christen wees, met verwysing van geestelike
leier.
Aansoeke sluit 31 Oktober 2019.
Stuur u CV en verwysing aan info@febaradio.co.za

Ds. Gideon Du Toit

Skriflesing:

Kolossense 1 : 15-20

Tema:
Liedere:

God se plan:
Om alles onder een hoof (Christus ) te verenig.

450; 454; 513; Oorwinningslied

Rusoord:

10:30

Jeug: 18:00

Hou die kliënte gelukkig!

deur Stephan Joubert

Hou jou kliënte gelukkig! Dit is die slagspreuk van baie
besighede. Hartseer genoeg het vele mense in die kerk ook
hierop ingekoop. Party dreig selfs hulle kerkleiers af dat hulle die
gemeente gaan verlaat as hulle nie beter diens kry nie. As die
musiek nie verander nie, en die leraar nie meer aandag aan
lidmate skenk nie, is hulle weg. Voordat jy my verkeerd hoor,
natuurlik mag mense ook hulle ontevredenheid lug in die kerk.
Maar dan moet dit nie wees omdat hulle meen hulle is geregtig op
beter kliënte-diens nie. Die kerk is nie veronderstel om ’n
verbruikers-aangedrewe instelling te wees nie. Dit is die Here se
eiendom. Die kerk is die liggaam van Christus. Sy eer en
aanbidding maak hier die meeste saak, asook mense se
geloofsgroei.

Die kerk is genadiglik nie net vir perfekte mense bedoel nie. Ons
almal sukkel maar op verskillende maniere met ons eie geestelike
skete en tekorte. Daarom is ons almal steeds onder konstruksie
van die Here. Hy het nie opgegee op ons nie, daarom mag ons dit
nooit met mekaar doen nie. Of met die Here se kerk nie. Ons
moet mekaar in liefde aanvaar. Ons moet ruimte maak vir
mekaar, en nie verwag dat slegs ons eie behoeftes aangespreek
moet word nie. Ons as gelowiges is almal verantwoordelik vir
mekaar se onderlinge versorging, soos wat die Jerusalem
gemeente gedoen het volgens Handeling 2:42-47 en 4:32-37.
Hulle het van huis tot huis saam brood gebreek; saam gebid;
mekaar se nood aangespreek, en die Here met oorgawe gedien.
Hulle het hulle eie behoeftes ondergeskik gestel aan hulle
gemeenskaplike roeping om die evangelie van Christus met
oorgawe uit te leef. Leer asseblief by hulle. Doen dit agterna. Dra
ander gelowiges op die hande. Bid ook vir jou geestelike leiers.
Spreek gedurig mense se nood aan. Dan gaan jy nie ’n verbruiker
van geestelike dienste wees nie, maar ’n egte dienskneg van
Christus.

Die Aankondiger
20Oktober 2019



Kom ons bid vir Isabel Venter, Lorraine van der Merwe, Sophie Butler,
Lettie Leach, Mottie Botha, Sarie Keuler, Tina Human, H Venter, Nans
van Staden, Tom Willemse, Johan en Ruth van der Walt en al die
inwoners van Rusoord.
Bid steeds vir Elsa van Dyk wat by haar dogter aansterk.
Bert Steyn is weer opgeneem in Midstream. Hy is in ’n bedenklike
toestand. Bid saam met Marna dat hy die Here se teenwoordigheid sal
ervaar.
Willie Scott ontvang Dinsdag ’n stent. Ons bid dat dit vir hom kwaliteit sal
toevoeg aan sy lewe. Mag God die prosedure seën.
Gert Rall gaan in vir ’n skoueroperasie. Bid dat die Here vir hom alles ten
goede sal laat meewerk.
Bill Smith wat ’n knievervanging gekry het, is oorgeplaas na Southdowns.
Bid steeds vir hom.
Dink steeds aan Lily de Beer en Meisie Prinsloo wat ’n moeilike pad moet
stap na hul ma se afsterwe.
Magriet Engelbrecht bly in ons gebede Sy het steeds almal se gebede
nodig in haar stryd teen bloedkanker.

Prediker:

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
09:00
10:00

Donderdag

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

Baie geluk aan almal wat verjaar van:
20 tot 26 Oktober

Rusoord MôreMark—Saterdag 26 Oktober 2019, 8:00-12:00

Heerlike pannekoeke, jaffels, kerrie & rys, boereworsrolle, tuisgemaakte
lekkers, poedings, teetuin, Wit-Olifant tafel, klerewinkel, naaldwerk & vele
meer! Rusoord - Potgieterlaan 85, Lyttelton; Navrae: Tel : 012 664-5835
Skenkings word ook benodig vir die Wit-Olifant tafel en spesifiek:
Mansskoene, Kombuisware en Breekware, Algemene skenkings tov droë
produkte soos: Meel, suiker, kondensmelk, vla, chutney en klapper is welkom.

BOKS VIR ‘N BOERVROU
Kom ons maak ‘n verskil en pak ‘n skoenboks vol verskeie items soos
wasmiddels, eetgoed, lekker koffie, kondensmelk, badkameritems,
tydskrif, lekkertjies… Draai die boks toe in koerantpapier met ‘n mooi
strikkie. Skryf op die boks Pêrel !

Van

Noemnaam

Verjaar

Olivier

Piet

10/20

Jacobsz

Petro

10/24

Dreyer

Anette

10/25

Nel

Francois

10/26

Landlyn

Selfoon
27834693322

012 6441626

27837705815
27833347997

