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Tema:     Volhard: Van heerlikheid na uitgaan 

   buitekant die laer 

Lied:  184:1-3; 205:1,3 en 212:1-3 

 

 

 
 
 
• Hansie van Heerden (95) het gesterf. Sy het vroeër positief getoets 

vir die Covid virus en het herstel. Daarna het sy ‘n amputasie van 
haar been gekry, die operasie oorleef maar dit het uiteindelik sy tol 
geëis. Ons bid vir die familie; Annelien & Alex en Kobus, haar 
kinders, en al die kleinkinders en agterkleinkinders. Mag hulle 
bewus wees van die Vader se liefde. Die diens vind plaas op 
Donderdag 11:00 vanuit hierdie kerk. 

• Bly in julle gebede bid vir Daniël, seun van Madel Van der Wat, wat 
deur ’n moeilike proses gaan om op sy jong ouderdom ongeskik 
verklaar te word by die werk. 

• Lukas Erasmus se vader het ’n rugoperasie ondergaan. Dit het 
goed verloop maar hy moet gaan vir ’n  verdere operasie vir 
probleme met sy rugwerwels. 

• Catharina van Wyk was ongesteld maar is weer op die been. Ons 
loof die Here daarvoor. 

• Bly bid vir die inwoners van Rusoord sowel as die personeel wat 
onder moeilike omstandighede steeds voortgaan met hulle 
liefdestaak. 

• Dink steeds in u gebede aan Steph Jacobs wat in Rusoord 
opgeneem is as permanente inwoner. 

• Bid  steeds vir ouma Poppie Olivier wat komplikasies ervaar het na 
‘n operasie.  

 
 Dit is met groot vreugde dat ons Elsie Pienaar se 100ste 

verjaarsdag Saterdag gevier het. Mag die Here se genade en liefde 
haar elke dag omvou. 

God wil hê dat jy sukses moet behaal (2) 
 
3 JOHANNES 1:2  

 

Jesus het gesê: 'Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou 

diepste menswees ly skade?' (Markus 8:36 NLV). Om sy punt nog verder te 

versterk, het Hy die gelykenis vertel van die ryk man wat gesterf het en hel toe 

gegaan het, terwyl die arm man op sy drumpel hemel toe gegaan het. Die 

punt is: niks is belangriker as jou verlossing nie! God het egter ook 'n plan vir 

jou lewe en Hy wil hê dat jy sukses moet behaal. Johannes skryf: '...ek hou 

aan bid dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan en dat jy nét so gesond 

sal wees soos dit geestelik goed met jou gaan.' Let op die frase: 'in alle 

opsigte,'. Dit sluit jou gesondheid, jou emosionele en geestelike welstand, jou 

familie en verhoudings, jou beroep en finansies in. Daar is nie 'n area in jou 

lewe waarin God nie geïnteresseerd is of nie betrokke by sal raak wanneer jy 

Hom soek, Hom gehoorsaam en Hom eer nie. Hy het in die Ou Testament 

gesê: 'Daarom, wees gehoorsaam aan die voorwaardes van hierdie verbond 

sodat julle voorspoedig kan wees in alles wat julle doen' (Deuteronomium 29:9 

NLV). Jesus het ook in die Nuwe Testament gesê: 'Nee, maak die 

koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle heel eerste 

prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge as 'n bonus 

byvoeg' (Matteus 6:33 NLV). Wanneer jou kinders sukses in die lewe behaal, 

vier jy dit nie saam met hulle nie? As verloste kind van Hom, is jou hemelse 

Vader ook by jou sukses betrokke en vier Hy dit ook saam met jou. Begin dus 

vandag bid en glo Hom vir sukses in alle areas van jou lewe.  

Die Aankondiger 
 

11 Oktober 2020 

TE KOOP 
 

Gemeentelede word die kans gegun om die volgende items te koop en 
verwyder tot 15 Oktober waarna dit in die media geadverteer gaan word. 
Die kerk benodig die spasie en fondse om ‘n paar projekte te voltooi. 
1. Biljarttafel   R 1000.00 ona 
2. Pottebakkersoond  R 2000.00 ona 
3. Lang kerkbank  R 1000.00 
4. Orrel   R     50.00  

Kontak Alex by 0829283554 vir verdere navrae. 



Verlede keer:  
 
Benewens Lassy se toewyding aan Philip, was ‘n ander baie belangrike 
kenmerk van haar lewe, dat sy altyd beskikbaar was vir enige iets wat 
gedoen moet word.  Sy moes die skape bymekaar maak sodat hulle 
versorg kan word, maar dit het haar ‘n prys gekos. 
 
Skape is van natuurlike hulpeloos, weerloosheid teen bedreigings, en 
het nie eintlik die vermoë om hulle self te versorg en te verdedig nie.  
Dit maak hulle maklike prooi van roofdiere en wilddiewe. 
 
Een van die onstellendste dinge wat Philip moes beleef, was om by die 
kraal te kom en dooie en beseerde skape te sien rondlê.  Rooikatte, 
jakkalse en luiperds kan verwoesting onder die skape saai.  Om hom te 
waarsku teen die soort bedreiging, het hy aan elke vierde ooi se nek ‘n 
klein koperklokkie vasgemaak.  Wanneer hulle rustig wei, was die 
geklingel ritmies en strelend, maar wanneer daar gedurende die nag ‘n 
bedreiging kom, probeer die skape panniekbevange vlug, en dan word 
Philip wakker van die klokkies wat wild lui. 
 
Sodra hy dít hoor, gryp hy sy .303 en gaan buitentoe om ondersoek in 
te stel.  Wanneer hy buite is, is Lassy by hom, gee ‘n lek aan sy hand 
asof sy sê “Ek is by jou, ons gaan saam hierdie avontuur hanteer!”  Die 
bedreiging kan óf ‘n roofdier óf wilddiewe wees.  Die roofdiere byt die 
skape wild en wakker; die wilddiewe se strategie was om hulle 
vragmotors naby die skape te trek, die heining te knip sodat hulle 
honde die skape op die vragmotor kan jaag. 
 
Of dit wilde diere of wilddiewe was, die gevaar in die donker nag is ewe 
groot.  Hulle sou nie huiwer om aan te val of te skiet nie.  Daarom 
moes Philp-hulle waaksaam wees, en het soms dwarsdeur die nag by 
die skape gewaak.  Hoewel dit baie gevaarlik was, het Lassy nooit 
probeer om van die gevaar weg te kom nie.  Sy het by hom gebly, haar 
ore en oë oop en waaksaam.  Hulle het beleef dat hulle saam in die ding 
is en uiters waaksaam moet wees, en as medewerkers te sorg dat die 
skape beskerm en veilig is. 
 
 Philip het geleer dat God, die Goeie Herder, altyd by hom is, ten 

volle bewus van die donkerste nag en in die grootste gevaar 
waarin hy en die skape verkeer.  Soos Hy belowe het, sal Hy 
“ons nooit begewe of verlaat nie” (Hebr 13:5), ongeag die vlak 
van gevaar waarin ons is. 

 
 Ons kan ook weet, Hy het ons lief en beskou ons as Sy vriende 

(Joh 15:14).  Hy sorg vir ons onder alle omstandighede, en Sy 
teenwoordigheid gee ons vrede en sekerheid.  Hy hou daarvan 
dat ons in getrouheid by Hom is, soos wat Hy by ons is (Joh 
15:4,5). 

Ek leer by my skaaphond – 10 

Baie geluk aan almal wat  
verjaar : 

 
11 -  17 Oktober 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Esterhuizen Helene 10/11 012 664 7797 0827455474 

Bekker Anel 10/13 012 664 4559   

Malan Lulu 10/13 012 664 1046 0828631683 

Swanepoel David 10/13 012 664 2736 0845801442 

Liebenberg Jonathan 10/14   082 893 2384 

Moore Alan 10/15 012 664 3953 0718515350 

Du Plessis Rosa 10/16 012 664 4647 0765949457 

Kloppers Lai 10/16   0823777717 

Odendaal Aubrey 10/16 012 6642199   

Swart Albert 10/16 0832519830 0829246115 

Venter Alida 10/16 012 6640290 0828979452 

Prinsloo Martin 10/17 012 7510151 0736484822 

Reynecke Liezel 10/17   0825783881 

Van Der Merwe Dickie 10/17 012 664 6511 0823542010 

Kamer/Blyplek benodig: 
 
Gerda Cockrell van ons 
gemeente is op soek na 
verblyf vir haar 19 jarige 
dogter wat in Centurion werk 
en gaan agterbly as hulle die 
einde van die jaar gaan 
verhuis Kaap toe. Hulle soek 
blyplek van einde November 
af.  
Skakel Gerda as u kan help of 
van iets weet by  

 
079 564 5988  


