
Prediker:  Ds. Johan Bloemhof 
 
Skriflesing:    Psalm 139 
 
Tema:  “God is teenwoordig” 
 
Liedere:  464:1,3;  163:1;  488:1,5 
 
Kinderkerk:   9:00        Rusoord: 10:30 
  
Jeug:    18:00 
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 Lai Kloppers het ’n heupvervanging gekry en is nou permanent onder die sorg 

van haar dogter.. 

 Marietjie Theron het kanker agter haar oor laat verwyder. Ons bid dat die wonde 
(veloorplanting) goed sal genees. 

 Gerty Slabbert sterk aan by haar kinders. 

 Magriet Engelbrecht bly in ons gebede. Sy het weer ’n bloedoortapping ontvang. 

 Chris Calitz is steeds in die hospitaal. Ons dink nog  aan hom. Hy ly aan ’n 
seldsame vorm van Leukemie en is redelik verswak 

 Hanlie Erasmus het ’n oogoperasie gehad en dit blyk suksesvol te wees. Ons is 
saam met hulle baie dankbaar. 

 Riaan Kruger het ’n geslaagde oogoperasie ondergaan. 

 Willy Scott sal eersdaags weet of hy weer ’n rugoperasie moet deurloop. Bid asb. 
vir hom. 

 Jaco Smit, Antoinette Volschenk, Marietjie Smit (het pasaangeër ontvang) 
Herman de Bruin, Marie Janssen en Francis De Villiers van Rusoord het ons 
voorbidding nodig. 

 Bill Smit het gesterf. Ons dink aan Marie en die familie. Mag hulle die liefde en 
vertroosting van die Heilige Gees elke dag beleef. 

Toe skryf God ’n laaste 
eenlyner oor iemand   

deur Stephan Joubert   
 

Die slotreël van ons eie lewensverhaal moet ’n goeie een wees. 

So wens ons almal. Maar partykeer is dit nie die geval nie. Nog 

erger, soms skryf God Self daardie einste slotreël. Jesus vertel in 

Lukas 12 van so ’n situasie in sy gelykenis van ‘n ryk man wie se 

hele bestaan net om homself gedraai het. Lewenslank het hierdie 

man al sy geld op homself uitgemors. Sy lewensfilosofie was min 

of meer die volgende: “jy het vir jouself ’n groot sak vol besittings 

opgegaar wat vir baie jare gaan hou. Eet, drink, hou partytjie, en 

geniet die lewe!” God kon hierdie godlose leefstyl egter nie 

uitstaan nie. Toe skryf Hy ‘n doodsberig oor hierdie man, ’n 

eenlyner: “Jou dwaas. Vannag sterf jy! Dan kry ander al jou 

besittings!” Wat ’n treurige slotverhaal vir enigiemand se lewe. 

Boonop is God se slotwoord nie maar net nog ‘n opinie nie. Dit is 

die realiteit! Daarom is dit lewensbelangrik om hier en nou binne 

God se wil te leef sodat sulke slottonele nooit die laaste sê oor 

ons lewe sal hê nie. Soek heel eerste die koninkryk van God. 

soos wat Jesus leer. Dan sal die slotverhaal van jou lewe een 

wees wat begin in die ewige koninkryk van die Here.  

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  
23 – 29 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 by die kerkkantoor sal gee.  Baie dankie. 

Gemeente-ete 
 

Volgende Sondag 1 Maart is die gemeente se 

Dankseggings-ete om 12:00.  Bly sommer na 

kerk of kom vroeg om bietjie saam te 

kuier.  Onthou eie drinkgoed en 

eetgerei.  Kaartjies kos R50.00 en is 

beskikbaar by Susann in die kerkkan -

toor.  Tel nr 0126646695. Woensdag 26 

Februarie teen 12uur moet ons finale getalle 

hê.  Almal baie welkom by hierdie 

skaapbraai!  'n Spesiale woord van welkom aan 

nuwe lidmate, dis 'n geleentheid om ander 

lidmate te leer ken. 

R142 425  Tans 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Pienaar Chrisjan 02/23 012 6647797   

Pienaar Daleen 02/23 012 6647797 0828487478 

Baard Magda 02/24 012 667 2282 0721908805 

Louw Doreen 02/24     

Theron Isa 02/24 012 6440534 0825682926 

Van Niekerk Fanie 02/24   0827815673 

Robertson Arthur 02/25   0789525634 

De Jager Dries 02/26   0827781271 

Scheepers Annetjie 02/27   0839452005 

Barnard Francois 02/28 012 6440181 0826523167 

Bruwer Luka 02/28     


