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Die Aankondiger   

7 Junie 2020     

Prediker:                   Ds. Gideon Du Toit      

Ons bou nie ons lewens in ‘n fabriek nie  

Deur Stephan Joubert 

Ons lewe is nie ’n produk wat iewers in ‘n fabriek op ‘n vervoerband aanmekaar gesit word nie. Ons    

ontwerp dit nie haarfyn op ‘n tekenbord, en daarna bou ons dit stelselmatig van hierdie plan af 

nie. Ons lewens speel af in die regte lewe. Ons het al baie kere beleef ons maak ons planne, maar dan 

gebeur daar onvoorsiene dinge op die lewenspad. Daarom weet ons dat ons met God moet rekening 

hou.  

 

Jakobus 4:13-17 waarsku teen ‘n leefstyl wat met oordadige selfversekerdheid uitgewerk word tot wie 

weet waar in die toekoms. Hy sê ons moet eerder sê: as God wil en ons leef, dan sal ons dit of dat met 

ons lewe doen. “Deo Volente” - as God wil! So klink wysheid - ook in hierdie dae.  

 

God is ons Hemelse Vader. Hy wys vir ons in sy Woord hoe ons moet leef. Hy vra dat ons Hom sal liefhê 

en dat ons Hom sal vertrou. Hy wat sorg vir die veldblomme en vir die voëls (Matteus 6:25-33) sorg ook 

vir ons. Daarom dat ons nie net die Here se goedkeuring soek vir ons eie besluite wanneer ons 

“dringende hemelse advies” benodig nie. Daarom dat ons nie die argitek van al ons lewensplanne nie. 

Daarom dat ons ook nie gedurig eienaar-bouer van ons eie lewe speel nie. Ons vertrou die Here se 

Gees hiermee. Ons vertrou Hom as Bouer en ook Binnehuis-Versierder van ons lewe. Ons God se 

wil oorroep al ons planne. Nog meer, dit maak dat God se plan ons s’n is.  

BELANGRIKE AANKONDIGING 

Die Kerkraads bestuursgroep het na deeglike oorweging besluit om voorlopig nie kerkdienste in die kerk 

te hou nie. Die rede hiervoor is al die reëls, regulasies en vereistes wat in plek moet wees voor ons met 

kerkdienste kan voortgaan. n Taakgroepie ondersoek die vereistes en gaan dan sorg dat alles in plek is 

om met dienste voort te gaan. Ons wil ook sekereid kry oor die inperkingsvereistes vir persone bo 60 

jaar. Vir tyd en wyl sal elektroniese preke en boodskappe voortduur en ons nooi u om by hierdie dienste 

in te skakel. 

U moet ook die vrymoedigheid hê om: 

Ds Gideon Du Toit (0795265978) of Ds Chris  Jacobs (0767930233)  

te skakel. 

https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/564396/48796362/1904559
https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/564396/48796362/1904560
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Goeie Nuus Hoekie 

Die "lockdown" het soveel onsekerheid gebring. Dae van sit en wonder hoe gaan alles na nor-

maal kan terug keer, dae van vrees vir die virus, dae van hande in die hare oor salarisse wat 

gesny is en dae van bekommernisse oor ons kinders se emosionele welstand. Die onsekerhede 

en vrees is seker normaal want dit is iets waaraan ons nie aan gewoond is nie maar die impak 

word beslis gevoel. 

Maar so ook terwyl mens sit en begin bekommerd raak, onthou ons die dae wat ons gevra het 

dat die wêreld net vir 'n oomblik tot stilstand moet kom. Ons het vergeet hoe dit voel om 'n gesin 

te wees, om te gesels en om ons kinders te sien groot word. Ons het vergeet hoe om nie te jaag 

na alles toe nie, ons het vergeet om stil te raak en ons bekommernisse net eenkant toe te skuif.  

Die "lockdown" het ons baie geleer. Die tyd saam as gesin kan geld nie koop nie. As man en 

vrou het ons, ons huwelik versterk, ons kon dae om lag vir ons kinders en sien hoe groot en slim 

hul geword het, ons kon pleisters plak op seer harte oor geen skool en ons kon mekaar ge-

niet.  Ons kon weer stil raak en besef hoeveel ons het om voor dankbaar te wees. Ons het 

geleer hoe belangrik familie tyd is en ons het geleer luister. Die "lockdown" het ons ook baie 

nader aan God ons Vader gebring en die stilte tyd het ons gesprekke met ons Vader langer en 

baie meer emosioneel  gemaak. Ons het met ander oë na die wereld begin kyk. 

Geloof het ons gedra deur die tyd en gebede het die twyfel en donker laat wyk. Ons kan net 

dankie se vir ons ABBA Vader vir sy beskermende hand oor ons gesin en familie gedurende dié 

tyd en altyd. 

Willem en Leanne Schwartz 

Die Krag van Gebed 
Deur Louis Schmidt 

 
Namens my en my gesin, wil ek net baie dankie sê vir die gebedsondersteuning wat ons gekry het in 

die laaste 9 maande van julle as gemeente.  Ek kan getuig dat die Here my genadig was en my stryd 

teen kolonkander in die verlede is, en dat ek een van die dae weer ‘n totale normale lewe gaan lei. 

Prys die Here want daar is geen einde aan Sy goedheid nie 

Wat regtig uitgestaan het op hierdie pad en wat ek duidelik onthou, was die oggend toe Gideon en 

die drie ouer predikante uit die gemeente my die hande opgelê het en vir my gebid het.  Bid het ge-

nesende krag en daar is niks, ek herhaal niks wat vir God te groot is om te doen vir Sy kinders nie, 

selfs die COVID virus genesings en beskerming volgens Psalm 91 is ook in Sy Almagtige Hand. 

Laastens ’n spesiale woord van dank aan Gideon, ‘n vriend wat hierdie pad saam met ons gesin ge-

stap het sonder aarseling, en die talle besoeke by die hospitaal, wat ons opgebeur het wanneer dinge 

begin swaartrek het. Sing ’n Hallejuja (Vir Ander op youtube ) https://youtu.be/kRRHpyh7e8s  is op 

my lippe.  

Deel asb u goeie nuus en/of stories van hoop met ons by Kerkkantoor@omgeekerk.co.za of  

SMS/Whatsapp  Susann 0828024883. 

https://youtu.be/kRRHpyh7e8s
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VERJAARSDAE : 7  - 13 Junie 

Lief en Leed 

 

• Robbie Turner het gesterf as gevolg van ‘n massiewe hartaanval. Bid vir Marieta, 

dogter Tania en familie. Begrafnis is Dinsdag 11:00 

 

• Bid vir Neels Hatting wat nog  steeds in die hospitaal  is vir nog toetse. Die verwy-

dering van die galblaas het goed verloop. Ons is baie dankbaar daarvoor. 

 

• Anita Groenewald se moeder, Kotie was in die hospitaal nadat sy geval het en ‘n 

bekkenbreuk opgedoen het. Sy is nou weer tuis om aan te sterk. Bid vir haar. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

De Leca Leona 06/07 0827932428 0612343210 

Gouws Pierre 06/07   0723455442 

Van Heerden Hansie 06/07 012 6640622   

Stoop Hulda 06/08   0828733932 

Duvenage Ellen 06/10   0769783431 

Jones Wiilna 06/10     

van Vuuren Linda 06/11   0832762444 

Zaayman Petro 06/11   0842904505 

Krige Tiny 06/12 012 6644650 0829225689 

Liebenberg Cassie 06/12   0845849126 

Rossouw Estelle 06/12   0832634626 

Shires Mickyla 06/12   083 225 4564 

Lange Piettie 06/13   0732071899 

 

Baie geluk aan die volgende persone waarvan bewys van lidmaatskap 

ontvang is. 

Pierre en Tersia Ballot 


