


 
 
 
Geagte Lidmaat 
 
Soos die tyd verbyvlieg, voel dit of die maande letterlik soos 'n trapmeul onder ons voete 
beweeg, nogtans kan ons almal soos Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 9 sê:  God is getrou... 
 

Dit is al weer tyd vir voorraadopname van ons gemeente se werksaamhede, daarom deel 
dominee en die kerkraad die volgende met u mee. 
 

PALM SONDAG : 14 April 2019 
Palm Sondag is die laaste Sondag in Lydenstyd.  Dan dink ons aan die Sondag toe Jesus 
Jerusalem binnegery het op die rug van 'n donkie.  Die skare het van hul klere en ook 
palmtakke voor Hom op die grond oopgegooi.  Die Jode het gehoop dat Hy in Jerusalem 
aangekom het om hulle te verlos van die Romeinse owerheid, maar dit was toe die begin 
van die groot Lydensweek wat uitgeloop het op Sy verhoor en kruisiging. 
 

TEKKIEDIENS:  Geskiedenis is gemaak deurdat 'n geseënde Opelug Tekkiediens vir die 

eerste keer te Saamstaan op 5 Mei 2019 gehou was. 
 

AFSKEID:  Die gemeente moes ook die kwartaal afskeid neem van mnr. L.G. Borman wie 

na 24 jaar as orrelis die tuig neergelê het.  Ons wens hom alle sterkte toe vir die toekoms. 
 

DOPELINGE:  Die volgende lidmate het hulle kinders gedurende die kwartaal na die 

doopvont gebring. 
 

Sr. Anestycia Muller; Sr. Eliesa Moses; Sr. Stefanie Andrews; Sr. Marlene Adonis; Sr. Sharon 
Willemse; Br. Isidore Dickson; Sr. Angelique Kotzee; Sr. Mikayla Damonse; Br. Dawid en Sr. 
Hendrika Goliath; Sr. Naomie Nel; Br. Bentley en Sr. Yvenia Sedeman; Sr. Lezaan Andrews; 
Br. Alvin en Sr. Veneshia Marang; Br. Martin en Sr. Lesley Folding; Sr. Stephanie Andrews; 
Sr. Abigail Arendse; Sr. Charné Solomons; Sr. Elizora Skippers; Sr. Genevieve Rayners;    
Sr. Marthina Kaptein; Sr. Bronwen Dickson; Sr. Marlene Adonis; Sr. Rentia Welkom;               
Sr. Jessica Ntibane; Sr. Genevev Fortuin; Sr. Anestycia Muller  

  

   AFGESTORWENES VANAF 1 APRIL TOT 30 JUNIE 2019   
Br. Alexander Solomons; Raegon-Leigh Hein; Sr. Jacoba Odendaal; Sr. Sarah Goliath;   
Sr. Carol Solomons; Br. Petrus Julius; Sr. Freda Titus; Br. Jan Adams; Br. Lionel Balie; 

Br. Richard Bukkies; Sr. Ragel Collins. 
 
Ons wil aan die families wie geliefdes aan die dood afgestaan het, sê:  “Wanneer jy worstel 
met pyn na die dood van 'n geliefde, kan jy ryke vertroosting put uit die Skrif en die ervarings 
van ander wat dieselfde pad geloop het.  God gebruik mense wat opreg omgee om kanale 
van sy vertroosting te wees”.   

 
 
 
 
 
 



 
FINANSIES 
Op 19 Mei het die gemeente uitgereik na Dahlia-huis met 'n skenking van R7 864.50. 
 
DIE OPBRENGS VAN DIE KOLLEKTE EN DANKOFFER VIR KWARTAAL 2 IS: 
 

April 2019 R 57 745.40 

Mei 2019 R 81 587.00 

Junie 2019 R 67 609.50 

Totale opbrengs R206 941.00 

 
DIE WINS VAN DIE GEMEENTE-BRAAI EN POTJIEKOSKOMPETISIE GEHOU OP       

2 JUNIE 2019  -  R63 021, 92 
 

Die wenners van die Kompetisie was as volg: 

Eerste Area K 

Tweede Area G 

Derde Area S 

 
 

PINKSTERREEKS 3 – 7 JUNIE 2019 
Gedurende die Pinksterreeks het ons as gemeente saam geleer en beleef hoe om as 
volgelinge van Jesus te oefen met die tema Christene het GYM-kontrakte.....  Oefen jy? 
 

Die gesamentlike oefensessies was as volg: 
 

Eerste oefensessie Ons “try”nie, ons “train”. 

Tweede oefensessie Ons leef stadiger. 

Derde oefensessie Ons lees die Bybel. 

Vierde oefensessie Ons klim van die leer af. 

Vyfde oefensessie Ons doen goeie goed in die geheim. 

Sesde oefensessie Maak van die lewe 'n fees. 

Sewende oefensessie Ons luister na die Heilige Gees. 

 
Tydens die sessies kon ons net weer eens bewus word dat: 
 

• Lewensvreugde bestaan uit onbeduidende klein dingetjies - talle klein dosisse 
lekkerte. 

• In plaas van om geluk op allerhande plekke te probeer kry, moet ons dit vind waar 
ons is. 

• Met ‘n goeie skootjie humor kan selfs ‘n bewolkte dag ‘n reënboog bykry en sal 
vreugde nooit ver van ons wees nie 

• Vreugdelose godsdiens is ‘n teken dat daar iewers ‘n groot skroef los is met jou 

Christenskap.  Vreugde is een van die sekerste tekens dat jy God liefhet en Hom in 

alles raaksien. 

 



 

OM TE LAG IS DIE BESTE MEDISYNE 
 

‘n Lagbui is meer werd as duur medisyne 
 

Navorsing het getoon dat gelukkige mense langer leef, gesonder is en oor die 
algemeen ‘n beter kwaliteit lewe geniet as die wat ongelukkig is.  Daar is talle 
studies wat bewys dat hoe jy besluit om oor die lewe te dink ‘n groot rol speel 

in geluk.  Jy is nie net ‘n slagoffer van chemiese stowwe wat in jou brein 
afgeskei word nie.  Jy is verantwoordelik vir jou eie buie.  Onthou, die hart 
bedoel goed, maar buie het geen lojaliteit nie.  Daarom moet buie gehoor 

word, maar nie gesien word nie. 
 

Geniet die oomblik.  Hier en nou.  Hou op om so baie te dink aan wat nog 
alles gedoen moet word.  Sien die klein dingetjies raak.  ‘n Mens kan jouself 
bluf om te dink jy is gelukkig.  Glimlag breed as jy geïrriteerd voel met alles 

en almal.  Maak ‘n grappie en sit ‘n huppel in jou stap as jy loop.  Probeer dit 
oor en oor en kyk wat kan gebeur!  Hoe meer ‘n mens voorgee dat jy gelukkig 

is, hoe vinniger sal jy so voel.  Prediker 8:15  Ek het vreugde aanbeveel:  
daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie as dat hy eet en 

drink en vrolik is onder al sy geswoeg. 
 

Wat sê die Bybel oor humor? 
 

Humor is skaars in die Bybel, ‘n mens moet dit eintlik maar tussen die reëls 
lees.  Partykeer is die humoristiese oomblikke eerder galgehumor, soos 

wanneer die kinders Elisa spot oor sy kaal kop in 2 Konings.  Of waar Petrus 
op die water probeer loop en dan sink as hy sy oë van Jesus wegneem. 

 

Sarah het gelag oor die onmoontlike belofte van ‘n baba op haar ouderdom,  
maar sy het bly glo en gekry wat vir haar belowe is.  Sy het selfs haar seun 

Isak genoem wat “hy lag” beteken. 
 

Wanneer ons so in geloof “lag” kan groot dinge gebeur.  Bonatuurlike vrede 
kan in moeilike omstandighede kom en ‘n hopelose situasie kan reg uitwerk. 

 
Ons lees dat die Spreukevrou lag oor die dag van more.  Dit beteken dat haar 
geloof so sterk is dat geen nuusberig of slegte tyding haar kan laat twyfel nie. 

 
God gun ons dit om bly te wees, want Hy weet dit is goed vir ons.  Ons moet 

‘n bietjie uit ons stroefheid kom en sommer net skater.  Gee jou bondel 
probleme vir Hom en durf die onbekende aan.  Jy hoef nie vir die toekoms 

bang te wees nie, want Hy is reeds daar.  Johannes 16:24  Tot nou toe het 
julle nog nie in my Naam gebid nie.  Bid en julle sal ontvang, sodat julle 

blydskap volkome kan wees. 
 



 

 


