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Bid asb vir die volgende persone van Rusoord:
Rienie Swanepoel wat verswak is,
Ralie Swart is in rehabilitasie na haar operasie.
Elsa Fourie is verswak.
Louise Scholtz het longprobleme en is permanent op suurstof.
Lidmate wat verswak is: Frieda Delport, Francis Minnie,
Hena Venter, Anna Louw, Maria Nel, Elaine Nel
Ina Erasmus het ‘n tydelike skrikmaak gehad maar sy is nou weer
beter. Ons is dankbaar saam met hulle.

Marietjie Theron was by die dokter. Sy is verswak en sukkel om te
loop. Bid asb vir haar en Dawie.
Lara Meyer het steeds ‘n stryd teen kanker. Die onkoloog bevestig
dat die gewas groot, ongemaklik en aaklig is maar dat sy nie nou in
lewensgevaar verkeer nie.

Die volgende lidmate is op die Kerkraadsvergadering van
20 Oktober verkies as kerkraadslede:
Ouderlinge
Jan Van Wyk
Cassie Labuschagne

Diakens
Elmien Viktor (snr)
Elmien Viktor (jnr)
Willem Schwartz
Albert Swart
Nico Bronkhorst

31 Oktober 2021
Alle bybelstudies gaan aan soos geskeduleer.
Prediker:
Skriflesing:
Tema:
Liedere:

Ds Gideon Du Toit
Efesiërs 1 - 6
“God planne vir jou lewe”
Lied 177/176 (orrel); 175 (CD); 292 (orrel); 528 (orrel);
Vonkk 158

Jesaja 30:21 NLV

Die regte pad

Iemand het een keer geskerts: 'Toe Columbus sy reis begin het, het hy nie
geweet waarheen hy op pad is nie. Toe hy daar aangekom het, het hy nie
geweet waar hy is nie. En toe hy tuis gekom het, het hy nie geweet waar hy
was nie.' Ons het almal hulp nodig om te weet watter rigting om in te slaan; of
ons moet verhuis of nie, 'n sekere werk moet aanvaar, ensovoorts. Goeie
nuus! God sal jou lei en wanneer jy 'n verkeerde afdraai vat, sal Hy jou weer
op die regte pad bring.
Hier is drie maniere waarop Hy dit doen: 1) Deur wyse raad. Ander was al in
dieselfde situasie as jy. 'Onthou julle voorgangers... Dink aan watter
voorbeeldige lewe hulle enduit gelei het en vertrou soos hulle op
God' (Hebreërs 13:7 NLV). Is jou besigheid in die moeilikheid? Gaan praat
met 'n suksesvolle entrepreneur. Ondervind jy 'n middeljarekrisis? Voor jy iets
doen waaroor jy gaan spyt wees, vra vir hulp. Salomo het gesê: 'Vir 'n dwaas
is net sy eie pad die regte een. Iemand wat wys is, luister na ander se
raad' (Spreuke 12:15 NLV).
2) Deur gebed en om te luister na God se stem. Jesus het gesê: 'My skape
luister na my stem; en Ek ken hulle en hulle volg My' (Johannes 10:27 NLV).
Jesaja skryf ook: "Jy sal 'n stem hoor sê: 'Hier is die regte pad. Draai om en
loop hierlangs.'" Dis die tipe gerusstelling wat jy nodig het. Dus: 'Moet oor niks
bekommerd wees nie, maar bid oor alles...' (Filippense 4:6 NLV).
3) Deur die Skrif. Paulus sê: 'Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer,
julle leefstyl bepaal...' (Kolossense 3:16 NLV). Dit beteken egter dat jy die
Skrif moet lees, dit moet verpersoonlik en daarvolgens moet optree.

Baie geluk aan almal wat verjaar :

Kennisgewings

31 Oktober - 6 November
Van

Noemnaam

Wepener
Falk
Falk
Van Heerden
Franken
Nieuwoudt
Theron

Kevin
Abigail
Roxanne
Sarah
Vancancia
Kaylin
Dawie

Verjaar
11/01
11/03
11/03
11/03
11/04
11/05
11/06

Landlyn

Selfoon

083 300 3370

0833003370

083 2889 585

0835408161
0740106811

0832930772
012 664 0813

0721835813

Resepteboek
Eksemplare van ons Resepteboek om die kerk se
60ste verjaarsdag te vier is beskikbaar in die
Kerkkantoor. Koste is R100 per boek.

Baie geluk aan
Tjaart & Eldoret Kruger met die doop van Tjaart
sowel as
George & Wilmarie Stevens met die doop van Clara
Baie geluk ook aan die grootouers en familie met hierdie heugelike
gebeurtenis.

