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 Lai Kloppers het weer geval en is weer by haar kinders. Ons dink aan haar in 

gebed. 
 

 Pat Zaayman is opgeneem in Rusoord. Sy was die vorige matrone Van Elim. Ons 
bid vir haar omdat sy verswak het. 

 

 Gerty Slabbert is nog in  Southdowns. Ons bid steeds vir die herstel van haar rug. 
 

 Magriet Engelbrecht bly in ons gebede. 
 

 Chris Calitz was gehospitaliseer. Ons dink steeds aan hom. Hy ly aan ’n 
seldsame vorm van Leukemie. 

 

 Rina Cronjé het weer probleme gehad met longontsteking. Ons dink aan haar in 
ons gebede. 

  
 Riaan Kruger het ’n tweede oogoperasie ondergaan en dit gaan goed met hom. 
 

 Nans van Staden is oorlede.  
 

 Die penne in Chrisjan Pienaar se been word eersdaags verwyder. 

Hou op om ’n lafaard met ’n 
gewete te wees  

deur Stephan Joubert   
 

Een van die moeilikste dinge in die lewe is om te erken dat jy 

’n lafaard is. Wag, daar’s nog iets erger - dit is om weet jy is ’n 

lafaard met ’n gewete. Jy weet dinge loop verkeerd, maar jy 

bly stil. Jy sien mense word benadeel, maar jy doen niks. ’n 

Vriend of vriendin maak droog. ’n Familielid is die pad byster. 

Mense by die werk is oneerlik. Maar jy kyk anderpad. Jy keer 

net vir jou eie paaltjies. Jy dink aan jou eie reputasie. Gelukkig 

is daar hemelse genade beskikbaar vir lafaards met ’n gewete. 

God se vergifnis is genoeg vir elkeen wat dit oorkom. Hy gee 

om vir ons met al ons niksdoen en agterbaksheid. Nogtans 

gee Sy genade nie aan ons ’n lisensie om saam met Kain in 

Genesis 4 sê ons is nie ons broer se oppasser nie. Integriteit 

is om oor en oor te kies vir die Here se pad. Dit is om te praat 

as onreg wen. Dit is om God se geregtigheid te doen. As 

Jesus se mense is ons nie bang om ons hande vuil te maak 

met die seer en  die swaar van ander nie. Of om op te staan 

vir wat reg is nie.  

Welkom aan 
 

Ds. Dawie en Marietjie Theron  
 
 

waarvan bewys van lidmaatskap ontvang is 

Dankie ! 
Baie dankie aan die dame wat vir ons  die geld vir ’n splinternuwe 

lugversorger vir die kerkkantoor geskenk het. 
Ons waardeer dit ongelooflik baie. 

Die volgende lidmate is verkies tot die Kerkraad 

 
  Ouderlinge    Diakens 
  Adriaan Nel   Madel van der Wat, 
      Sean le Grange 
      Hulda Stoop 



 

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  
16 – 22 Februarie  

 
 
 

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  

Kursus 

Ons gemeente se jaartema is “Volg Jesus, maak dissipels”.  Dissipel wees en 
dissipels maak is ‘n persoonlike uitnodiging van die Here Jesus aan elke 
lidmaat.  Om ons vir ons taak toe te rus, gaan ons ‘n kursus aanbied – “Genooi 
om te volg”.  Dit begin vroeg in Maart en duur vir 12 weke. 

Die kerkraad vra dat elke lidmaat asb deel van ‘n klein- of omgeegroep sal wees 
vir minstens die duur van die kursus.  In die kleingroep volg ons dit wat ons in die 
erediens leer, op.  Ons vra dat (1) indien u bereid is om as leier van ‘n kleingroep 
op te tree. en/of (2) u huis beskikbaar te stel, u asb u naam vir Susann sal 
gee.erkkantoor sal gee.  Baie dankie. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Jordaan Ruaan 02/16 012 664 0813   

Burger Francis 02/17     

Laurie Marietjie 02/17   0723750057 

Kilian Jana 02/18 082 775 5606 0716049769 

Van Aarde Melissa 02/18     

Hanekom Frans 02/19   0769193022 

Van Sittert Adri 02/19 012 664 8188 0726592046 

Wepener Charmaine 02/19 083 300 3370 0839973132 

Bezuidenhout Helena 02/20   0765513315 

Jacobs Johan 02/21     

Jacobs Jomari 02/21   0769569901 

Turner Marieta 02/21 082 817 8935 0828178935 

van Dalen Tineke  02/22     

Bid vir die Nasies 

Vrydag 7 Februarie was die natste dag wat in meer as ’n jaar in Sydney, Australië 
aangeteken is – paaie is gesluit en openbare vervoer vertraag. Dele van die 
ooskus van Australië is deur swaar reën getref, wat plek-plek tot ontruimings en 
kragonderbrekings gelei het; sommige skole is selfs gesluit. 

Die broodnodige reën het verligting gebring in die droogtetoestande en van die 
land se mees skadelike en langdurige brande geblus. Loof en prys die Here vir die 
reën wat soveel verligting gebring het en hou aan bid dat Sy koninkryk in Australië 
bevorder sal word en dat goddelike oplossings geïmplementeer sal word om 
hierdie omgewingskrisisse die hoof te bied. 
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