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Die Aankondiger   

31 Januarie 2021     

Prediker:                   Ds. Gideon Du Toit     

 

Hou aan verbeter 

Lukas 12:48 NLV 

 

Die skrywer H. Jackson Brown Jnr het geskerts: 'Talent sonder dissipline is soos 'n seekat 

op rolskaatse. Daar is baie beweging, maar jy weet nooit of dit vorentoe, agtertoe of kant 

toe gaan nie.' As jy weet dat jy talent het en al baie beweging sonder veel konkrete re-

sultate gesien het, mag jy dalk selfdissipline kort. Kyk na verlede week se skedule. Hoeveel 

tyd het jy aan gereelde, gedissiplineerde aktiwiteite toegewy? Het jy enigiets gedoen om te 

groei en jouself te verbeter? As jy dit aanhou uitstel en vir jouself sê dat jy dit later sal doen, 

moet jy aan jou selfdissipline werk. 'n Kwekery in Kanada het 'n plakkaat op die muur wat 

lui: 'Die beste tyd om 'n boom te plant is vyf-en-twintig jaar gelede. Die tweede beste tyd, is 

vandag.'  

Begin vandag om jouself te dissiplineer. Hoekom? 

Omdat: 

1)  Daar 'n prys daaraan verbonde is om die volgende vlak te bereik. Die Amerikaanse 

 dramaturg Sidney Howard het opgemerk: 'Die een helfte van weet wat jy wil hê, is om te 

 weet wat jy moet opgee om dit te kan kry.' 

 

2)  Wees gewillig om klein te begin. Aan die begin sal jou wins min wees, maar dit sal 

 groei. Die verskil tussen die wenner van die goue medalje en die res, is dikwels net 'n 

 honderdste van 'n sekonde. 

 

3)  Kies die regte omgewing. Omdat verbetering altyd 'n graad van risiko en mislukking 

 verg, kies 'n plek waar groei en eksperimentasie aangemoedig word. 

 

4)  Glo dat jy dit altyd beter kan doen. Enigiets wat jy op 'n spesifieke manier vir 'n gegewe 

 tydperk gedoen het, kan altyd beter gedoen word. Jy kan dus, met God se hulp, aanhou 

 verbeter.  
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VERJAARSDAE :   31  Jan -  6 Feb 

NAG-APIE DAGSKOOL  

MOEDELOOS? SKOLE GESLUIT? OUERS MOET WERK? 

Helene Pretorius, oud onderwyseres/dosent, sal jou kinders in jou eie tuin/huis, KREATIEF kom besig 
hou. 

          LYTTELTON / CENTURION OMGEWING 

 WA 079 875 2363 of helene.pretorius@gmail.com   

Lief en Leed 

• Annemarie Barkhuizen het ‘n suksesvolle heupoperasie ondergaan en sterk aan by ‘n 

vriendin . Ons dank die Here daarvoor. 

• Bid steeds vir  Jansie Kilian wat  stabiel is, maar nog steeds aan ‘n ventilator gekoppel 

is in die hospitaal. 

• Erika Kambouris is gediagnoseer met kanker en is in die hospitaal vir behandeling. 

Bid asb vir haar en haar familie. 

• Marietjie Badenhorst se sussie Danita het gesterf. Die viering van haar lewe is op 

Vrydag 5 Februarie om 10 uur by die Kerk Sonder Mure. 

• Willie Scott se diens vind plaas by Shelanti op Vrydag 5 Februarie om 12:00 

• Dickie van der Merwe se kleinseun Kyle Vermeulen is al 10 dae in die ICU met Mala- 

ria. Dink asb aan hom in u gebede. 

•  Dra alle dokters en mediese personeel op aan die Here in u gebede. Hulle doen elke 

dag  uitmergelende werk onder uiters moeilike omstandighede. 

Van Noemnaam Verjaar Landlyn Selfoon 

Swart Raymand 01/31 012 6642199   

Van Niekerk Alten 01/31 012 664 3179   

Erasmus Charmazelle 02/01     

Ballot Tersia 02/02   0846458195 

Mafalo Anna 02/02   0786832471 

Dippenaar Hanna 02/04   0827181551 

Kambouris Diem 02/04 012 664 4315 0729261905 

Coetzee Christine 02/05 012 6440984   

Liebenberg Rina 02/05   0836042062 

Odendaal Ruben 02/05 012 6642199   

Schwartz Chris 02/05   0829417537 

Marais Koos 02/06 012 664 7723 0836256628 

Swanepoel David 02/06 012 664 2736 0788271042 


