Die Aankondiger !
Kerkkantoor nr.: 012 664 6695
Anton Bekker word onderwerp aan ’n nuwe chemo medikasie, ons bid dat die
newe-effekte nie sy lewens kwaliteit negatief sal beïnvloed nie.
Erika Kambouris is geopereer en die dokter is tevrede dat die kanker in haar
gesig verwyder is. Ons bid vir haar volkome herstel.
Irene van Schalkwyk is geopereer en het ‘n knievervanging gehad, dra haar
aan die Here op vir Sy genesing.
Johan Rheeder herstel goed na die knievervanging, hy is dankbaar dat sy
suster hom kom bystaan het in hierdie tyd. Bid steeds vir hom.

EREDIENS:

26 Maart 2017 om 9:00

Prediker:

Ds. Gideon du Toit

Tema:

‘n Langtermyn wonder met
‘n appèl op ons lewe!

Skriflesing: Gen. 17; Rom. 4; Mak. 8
Liedere:

190:1-3; 184:1-3; 265
292:1,2; 524:1-3

Rusoord: 16:45

Jeug: 18:00

Sonja Kruger (Fransie Kruger se dogter) is gister met Rohan Mostert in die
huwelik bevestig. Ons bid hulle God’s ryke seën toe.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Jo Roux se skoonsuster het gesterf, ons dra hulle familie aan die Here op vir
Sy vertroosting.

Jy kan slegs in algehele verwondering staan voor die almag van God en die
skepping. Dat Hy die hemel en die aarde, die see en alles daarin, die aarde en alles
daarop, in sewe dae geskape het. (Genesis 1)

Joey van Wyk se skoonseun Danie, is in ‘n verswakte toestand na ‘n
versorgingseenheid oorgeplaas, bid asb. vir Marietjie vir krag en wysheid en
vir Danie vir beterskap.
Annemarie Pretorius het haar wooneenheid in Highlands verkoop en soek
verblyf vir 2 maande, sy is in die proses om ‘n nuwe blyplek te bekom. Indien
u kan help kontak haar asb. by 082 430 2715.
Geluk aan Karl en Charlene Grimsehl asook die grootouers, met die doop van
Leonhard

Sus Boshoff se dogter is opgeneem vir behandeling, dra haar aan die Here op
in u gebede.
Antoinette is steeds in die hospitaal. Sy vorder pragtig en daar is ‘n
moontlikheid dat sy oor die naweek ontslaan kan word. Sy staan voor groot
keuses in haar lewe. Bid dat God haar sal lei en dat sy die regte keuse volgens
Sy wil, sal maak.

Dit was ook nie ‘n gejaagde poging nie. Alles is volmaak, daar is na die fynste
besonderheid opgelet. Daarvan getuig die menslike liggaam seker die meeste. Of jy
nou mediese kennis het of nie, jy kan nie anders as om verstom te wees dat miniatuur
spiertjies ‘n hand of oog kan laat werk nie. Dat die brein prentjies ontvang en
interpreteer in beelde, dat die hart bloed pomp en saam met ‘n span ander organe,
soos die lewer, niere en longe uiteindelik ‘n menslike wese vorm.
Jy het verstand om te redeneer. Jy ontwikkel van ‘n bevrugte eierselletjie in ‘n baba
wat in verskillende fases ontwikkel tot ‘n volwassene. Die natuur bied nog ruimte vir
verwondering. Lewegewende reën wat slegs van God kom. ‘n Voël in vlug, die
intelligensie van ‘n dolfyn... Ja, ons is inderdaad kinders en skepsels van ‘n Lewende
God.
Gerhard Fourie

GEBEDSVERSOEKE
Ons is op soek na ’n persoon wat nuus kyk en weet wat in die wêreld aangaan om
groot asseblief vir ons weekliks ’n stukkie te skryf om in die Aankondiger te plaas.
Die artikel se inhoud moet handel oor waarvoor ons die spesifieke week moet bid.
Kontak asb. vir Sue of ds. Gideon indien jy kans sien om ons te help.

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.

Deurkollekte

Sedert 21/11/2012 beloop die
bedrag R 19, 480.00

09:00 Rusoord

Woensdag 09:00 Parkrand
10:00 Lofdal

By Rusoord het ‘n nood situasie ontwikkel en die aanvulling van hul
fondse deur middel van ‘n More Mark op 1 April om 8:00 het krities
belangrik geword.
Ons vra ook vrywillige bydraes vir n paar lekker groot koeke en lekker
poedings met vla wat ons kan verkoop aan almal wat ons kom besoek.
Ons sal daadwerklik iets moet doen om die Sosio- Maatskaplike Nood in
ons gemeente (Rusoord) te verlig. Hier is ‘n edele poging om die nood in
Rusoord aan te spreek. Help ons asb!!
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Noorde
La Vie
Dienssentrum
La Borie
Protea

Omgee-Manne
Alle mans is welkom! Saterdagoggend om 6:30.
Kom versterk jou innerlike met God se woord.

Baie geluk aan almal wat 26 Maart tot 1 April verjaar

Rusoord

GSF - vanaf derde
kwartaal
Bekend met Christelike
onderwys
Ervaring verkieslik
Stuur jou CV na :
skool@Lscenturion.co.za

Maandag

BRUINGELD

Die week gaan dit vir:
Instandhouding

Vakature by CCL
skool

BYBELSTUDIEGROEPE :

R1 250.00
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