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“Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige

uitwerking” (Jak 5:16)
Dit gebeur dikwels dat voorbidders wat alleen moet bid omdat hulle nie by
‘n gebedsgroep kan inskakel nie, moedeloos raak en ophou met bid omdat
hulle dink dat hulle gebede nie eintlik’n verskil maak nie. Die teendeel is
egter waar. Dink aan Abraham wat gebid het vir ‘n nageslag, Hanna wat
gebid het vir ‘n seun, Moses wat ‘n pad deur die Rooi See gebid het, Daniël
wat in die leeukuil gesit het, Dawid wat gebid het toe Saul hom agtervolg
het, Elia wat vir vuur uit die hemel gebid het, koning Hiskia wat vir nog
vyftien lewensjare gebid het en Nehemia wat gebid het dat die koning hom
sou toelaat om sy volk te gaan help. Die oë van die Here beweeg oor die
hele aarde om enige persoon wie se hart onverdeeld op Hom gerig is,
kragtig te steun.
Let op die volgende voorbeelde. Mag dit jou geloof opbou.
William Carey het 7jaar gewerk en gebid voordat hy die eerste
bekeerling in Indië gedoop het.
Morrison het 7 jaar gearbei en gebid voordat die eerste Sjinees tot
bekering gekom het.
Robert Moffatt moes 7 jaar bid en werk en wag voordat hy die eerste
tekens van die beweging van die Heilige Gees in Betsjoeanaland
(Botswana) kon sien.
George Müller het vir 5 van sy vriende begin bid. Vir een het hy vyf
jaar gebid voordat hy tot bekering gekom het, vir die volgende 10 jaar,
vir die derde een 25 jaar, vir die 4de een byna vyftig jaar. Die laaste
een van die vyf het na 52 jaar, toe George Müller al dood was, tot
bekering gekom.
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Op die oomblik is ons kosvoorraad
baie laag.
Daar word twee
weekliks vir tussen 50 – 70 pesone
kos voorsien. Hiermee doen ons ‘n
beroep op ons gemeentelede en
selgroepe om ons te help deur
blikkies kos aan ons te voorsien
sodat ons kan uitreik na die
persone in nood. Dankie aan u wat
getrou vir ons bydraes maak.
Jakaranda Kinderhuis :

Werkersklas
Die dames wat die werkersklas aanbied
nooi alle belangstellende gemeentelde
en
hul
werkers
uit
om
die
naaldwerkklasse op Donderdag-middae
by te woon. Daar is kundige dames
wat u sal help met die maak van
naaldwerk.

Huis 4

Borg en ondersteun?
Die huis moet omhein word, die afstand is „n
100 meter. Ons het heelwaarskynlik „n
skenking van 40 meter, maar sal vir die
oorblywede 60 meter self moet sorg. As daar
dalk van die gemeentelede is wat „n bydrae wil
lewer vir die oprigting van die heining, sal dit
baie waardeer word. U kan met ds. Leon Tait
(082 601 4233) of Alan Prentice (331 3626)
kontak vir meer besonderhede.

Siekesorg
Die komitee vra of daar nie
lede in die gemeente is wat
betrokke wil raak om siekes
tuis te besoek nie, ons wil
graag „n beroep op ons
mans van die gemeente
doen dat indien daar van
hulle daartoe geroep voel
om te help met die
huisbesoeke u vir Pierre
Malan (331 3119) kontak vir
verdere besonderhede.

Dankie vir die
Sondagvervoer:
Frans Viljoen,
Rudi de Beer en
Connie Plaisier.

Kontakbesonderhede van voorsitter:
Alan Prentice (331 3626)
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Onthou die volgende
Oriënteringsgeleentheid is 16 Mei!

HUWELIKSVREUGDE
So 7 – Wo 10 Mei 2006
Sondag Oggend- & Aanddiens
9:00 Willem Pretorius
18:30 Willem Nicol
Maandag–Woensdag 19:00
Aanbieder:
Joke Nicol
―bekende skrywer ―
Interaktiewe program oor kern- aspekte van ’n
gesonde huwelik

Vind plaas by
NG-Gemeente Rietfontein-Suid
Navrae: Gert & Carine 330-1551 / 082 410-0578
h/v
Sw 331-0952
artstr en 16de Laan
PeetBen
& Tertia
e-pos: ngriet@absamail.co.za
web: http://mysite.mweb.co.za/residents/altheron/
huweliksvreugde2006.htm

'n Plek om te behoort (vervolg van Feb Rietfluit)
... ...die gemeente van God, dit is die gemeente van die
lewende God. Die gemeente is die draer
van die waarheid.
Timoteus 3:15

As ons Christus volg, beteken dit ons behoort, en nie net
dat ons glo nie. Ons is lede van sy liggaam die kerk.
C.S. Lewis het gesê die woord lidmaatskap het 'n
Christelike oorsprong, maar dat die lewe dit sy
oorspronklike betekenis ontneem het. Winkels bied
afslag aan "lede", en die reklamemense gebruik lede
se name om adreslyste te skep. In kerke bestaan
lidmaatskap dikwels maar net daaruit dat jou naamby

'n lys gevoeg word - sonder enige vereistes of
verwagtinge

Dieselfde geld vir jou as
deel van Christus se
liggaam. Jy is vir 'n
bepaalde rol geskep,
maar jy gaan die tweede
doel van jou lewe
misloop as jy nie aan 'n
lewende plaaslike kerk
hoort nie. Jy ontdek jou
rol in die lewe deur jou
verhouding met ander
mense. Die Bybel sê:
"Ons het baie lede in
een liggaam, en die lede
het nie almal dieselfde
funksie nie. Net so is
ons, al is ons baie, in
Christus een liggaam, en
almal afsonderlik van
mekaar."5

Vir Paulus het "lidmaatskap" van die kerk
beteken dat jy 'n noodsaaklike orgaan van 'n
lewende liggaam word, 'n onmisbare, vaste deel
van die Liggaam van Christus.4 Ons moet die
Bybelse betekenis van lidmaatskap herontdek en
uitvoer. Die kerk is 'n liggaam, nie 'n gebou nie; 'n
organisme, nie 'n organisasie nie. Jou liggaam se
organe kan hul funksies net verrig as hulle deel
van jou liggaam is.

(Uit: Rick Warren se boek: Doelgerigte Lewe

40 DAE GEESTELIKE
GROEI VELDTOG
(AUGUSTUS-SEPTEMBER)

Waar die veldtog ookal plaasvind getuig mense hoe
die Here dit as ‟n
kragtige instrument gebruik om ‟n stuk herlewing te
bring in
‟n gemeente en gemeenskap.
Een van ons buurgemeentes is tans besig met die
veldtog en getuig van asemrowende seën. Dieselfde
tyd as ons gaan Waverley gemeente ook die veldtog by
hulle hou.
Die veldtog betrek alle lidmate, kleingroepe en
erediensgangers op ‟n spesiale wys.
Die leierspan vir die reëlings van die 40 dae veldtog het die
eerste keer op 21 Februarie 2006 vergader.
Bid asb. vir hulle en vir die 40 dae veldtog van
geestelike groei!
Hierdie is verseker die grootste uitdaging wat ons
as gemeente nog aangepak het. Dit is verseker ook
die grootste geleentheid vir herlewing in ons gemeente
en gemeenskap !
Hy kan doen ver bo wat ons bid of dink! (Ef 3:20) (Volgende maand (DV)
meer inligting.)

Is u nog jong van gees, wil u
graag op uitstappies na
interessante plekke gaan, gaan
fliek of rustig saam met
tydgenote verkeer?

Lidmate bo 65
Dan is die Kuierhoekie so ‘n
tuiste vir U! ‘n Tuiste waar
dié van ons wat reeds daar
is al bogenoemde doen en
ook saam bid en in mekaar
se lief en leed deel.
Kosbare vriedskappe word
so gesmee.

Vir verdere inligting:
ds. Ernst Rischmüller
(330 0632) of
Sophie von Brandis
331 3993)

Gebed
Gee dat niks ons humeur sal laat opvlam
nie, niks ons vreugde sal vertroebel nie en
laat ons die beeld van ons Meester so
uitleef dat almal met wie ons in aanraking
kom, Hom in ons sal sien.

vorige teologiese studente /
proponente wat vir
‘n tyd in ons gemeente was
Marius en Angelic Kruger
(nou predikant by NG Meer-en-See,
Richardsbaai)
Hulle het verlede jaar (Januarie 2005),
asook Januarie 2006 ‘n seun ryker geword.
Louis en Anél Pienaar
(nou predikant by NG Rayton)
Hul dogter, Liané, is op 8 Maart 2006
gebore.
Paul en Michelle van Sittert
(was by Bulawayo, vir laaste paar jaar by
Nietverdiend)
Hulle verhuis na Skotland waar hy
by ‘n
gemeente daar betrokke gaan wees
terwyl hu verder studeer
NS. Corné en Sophie du Plooy (predikant
in Frankryk wat as Sendeling dáár deur ons
ondersteun is) het op 17 Maart 2006 ‘n
seuntjie, Thomas, ryker geword.

Moederskamer-projek
Aandag: Ouers met babas en klein kinders
Ons wil u graag uitnooi om in die kerkgebou te sit. Om
hierdie rede het die Kerkraad goedgekeur dat praktiese
aanpassings gemaak word binne die kerkgebou om ruimte
te maak vir ouers van peuters en kleuters om werklik deel
van die diens te kan wees - doop, nagmaal, bevestiging,
sprekers wat onder staan, liede se woorde, “powerpoint
presentation”, voorsanggroep, ens. kan gesien word. Deelname aan opstaan,
saamsing, geloofsbelydenis is moontlik – jy sien die ander gemeentelede dit doen en
beleef saam die erediens.
Die praktiese aanpassing behels die volgende:
(a) Die tweede en derde bank van agter af in die syblokke van die
kerkgebou ( vir eers net aan die kant waar die moederskamer is –
heel moontlik is dit genoeg spasie) word verwyder en die agterste
ry en die spasie voor dit word vir ouers van kleuters en peuters
gereserveer.
Die oop spasie sal van „n mat voorsien word.
Eiendomsbediening kyk ook na die moontlikheid om met `n houtafskorting net
agter die (huidige) vierde bank van agter te keer dat speelgoed onderdeur na vore
rol, kinders in die paadjies afbeweeg ens.
(b)

Saam met bogenoemde voorstel
Die “Moederskamer” word “Babakamer” vir 0-3 jariges met hul ouer/s met:
verbetering van die klank in die huidige moederskamer en voeg orrel en
musiekklank daarby.
Verbetering van die sig deur glas.
Beter en sagter lugreëling.
Beter beligting, die mat word vervang asook versiering van
badkamer met inbou van opslaanbare doeke-omruilblad en drom wat dig
toemaak vir vuil doeke.

(c)

Ook saam met bogenoemde voorstel:
Rig die konsistorie beter in, d.w.s. beter stemklank en musiekklank, asook `n
kleurmonitor met beweegbare videokamara en dan word die konsistorie gebruik
vir mense wat agv gesondheidsprobleme bv moet rondbeweeg of staan of hul

bene reguit voor hulle uit hou, of mense wat bv baie hoes en hulle is bang hulle
pla as hulle tussen die ander mense in die kerkgebou sit.
U as gemeentelede kan op 2 maniere hierby betrokke wees:
(a)

om as gemeente wat omgee, positief ingestel te wees ten opsigte van ons kinders
en babas (baie keer vra dit verdraagsaamheid wanneer situasies ontstaan waar „n
kleuter in die kerk effens steurend optree; natuurlik moet ouers ook sensitief wees
vir die nodigheid om hul kleuter uit te neem wanneer nodig ter wille van ander
lidmate in die erediens. Die wagwoord is balans. Wanneer `n kind oormatig raas,
kan die ouers na die babakamer beweeg of saam met hom/haar die kinderkerk
bywoon – miskien agterlangs sit, en daarna na die kleuterkerk toe vat - 3 jaar tot
gr 0).

(b)

om fondse by te dra tot hierdie projek (wat as “Moederskamerprojek” bekend
staan) met spesifieke dele:
(i) veranderinge binne kerk - uithaal van 2 banke / mat / houtafskorting
(ii) verbetering van bestaande moederskamer - klank / sig deur glas / lugreëling /
mat / beligting
(iii) opgradering van toiletvertrek in huidige moederskamer - teëls / ligte / drom /
blad vir doekomruiling, ens.
(iv) beter inrig van konsistorie - kleur monitor / kleur / video projektor / beter
musiek- en stemklank.
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Afskeurstrokie

:

Moederskamerprojek

Ek,
…………………………………………………………………..……………………………….
(naam + tel), dra graag by tot hierdie projek deur middel van R ……………..……….. as
finansiële

bydrae

of

deur

die

borg

of

skenk

………………..………………………………….. („n spesifieke item op die lys hierbo)

van

