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Inhoud

40

Wat is tot op hede gedoen?

 Gewillige hande het gesorg dat 500 handleidings geringbind is !!! Dankie
aan elkeen wat kom hand bysit het!!
 Een groep van die kleingroep leiers het opleiding, handleiding en DVD’s
ontvang. Almal voel begeesterd vir die 6 weke van kleingroep-samesyn.
 Elke Sondag is geskrewe en verbale inligting by die deur beskikbaar.
 Elke besoekpunt in die gemeente het ’n voubiljet met volledige inligting
ontvang
 Gebedsgroepe en geleenthede is gereël vir deurlopende intree voor ons
Vader

Waarna kan ons met groot verwagtig nog uitsien?

 Afskop :Vrydag 28 Julie
 Dagstukkies (persoonlik) Dagstukkies en kleingroepbesprekings is
gebaseer op ‘n boek met ses temas -

Wat op aarde doen ek hier?

Ek is beplan vir God se plesier
Ek is geskep vir God se familie
Ek is verlos om soos Christus te word
Ek is gevorm om God te dien
Ek is gemaak vir ‘n missie
 Kleingroepe (weekliks)
 Elke sondagoggendboodskap gedurende 40 dae
 Uitstalling van al die bedieninge op Sondag 17 September
 Dankfees: Sondag, 17 September 2006
Vir enige verder navrae of insette kontak:
Ds Leon van Heerden 331-3023 of 0836601803 of
Celia Booyse 0837822611

40 dae vir

God se Groeiplan
Hy kan doen ver bo wat ons bid of dink!
(Ef 3:20) daarom Bid, bid, bid!

o Oorweeg om by een van die 40dae-spanne in te skakel wat alles
reël:
i. Gebedspan (Kontakpersoon: Alet 0722043963)
ii. Kleingroepspan (Leon Steyn: 0824993812)
iii. Reklame en Komm. (Celia: 0837822611)
iv. Jeug (George: 0824567333)
v. Kinders (Malinda: 331-0086)
vi. Uitreik (ds Leon Tait: 0826014235)
vii. Afskop (Gert: 0721202952)
viii. Gawebediening (Bez: 0845856573)
ix. Feessondag (Tom: 0823729803)
o
Indien kontakte het of skenking gemaak kan word vir :
 Kopieerpapier (wit en pastelkleure)/ Drukwerk / Dupliseer
van Videos / Bemarking in omgewing en wyer

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
Dankie dat ons U kan aanbid in ons
menslikheid. Gee asb 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.

Wanneer ‘n nuwe lidmaat die eerste keer in ‘n
nuwe gemeente instap, is daar net ‘n see van
nuwe gesigte – almal totaal onbekend, maar
die persoon wil daar wees omdat hy/sy ‘n
afspraak met hul Hemelse Vader het en saam
met hul medegelowiges wil aanbid.
Liewe nuwe intrekker, u medegelowiges van
die NG gemeente Rietfontein-Suid, wil u almal
verwelkom en tuis laat voel by ons. Dus wil ons u versoek om die
spesiale kaartjie vir nuwe intrekkers by die hoofdeur te voltooi en in
die houtbussie daar te plaas. Indien u by die sydeure ingekom het,
kan u diekaartjie wat in die kerkbank beskikbaar is voltooi en by die
hoofdeur in die houtbussie of in die kollekte bord gooi.
Sodra u kaartjie ontvang is en u naam en adres bekend is, kan u ‘n
telefoonoproep verwag van die Nuwe Lidmaatbediening om ‘n
afspraak met u te maak om so spoedig moontlik ‘n besoek aan u te
bring om u welkom te heet en u ook van die nodige inligting
aangaande die gemeente te voorsien en u te help om by die gemeente
in te skakel.
‘n Verwelkomingssessie vir nuwe lidmate word
gewoonlik gehou, nie lank nadat hulle inligting deur die Nuwe
Lidmaatbediening ontvang is nie – dus word u hartlik uitgenooi om
dit asseblief by te woon.
Die bywoning daarvan is werklik noodsaaklik vir dié suksesvolle
inskakeling in u nuwe omgewing. Nuwe Lidmatebediening u van
harte uitnooi daarheen. Dit duur slegs ‘n uur. Lidmate ontmoet
mekaar,
die
leraars
van
die
Gemeente,
jeugleiers,
‘n
verteenwoordiger van Omgeebediening en Gesinsbediening.
Dis
bedoel vir alle nuwe intrekkers en nuwe lidmate wat nog nie so ‘n
geleentheid bygewoon het nie. Verversings word saam geniet.
Hou die afkondigings dop! Die datum en tyd van die volgende
Oriënteringsgeleentheid sal gepubliseer word.

VRUGTE EN GROENTE IN JESUS SE TUIN
Moenie KOMKOMMER nie,
sing ‘n LICHIE vir die Heer,
Hy is jou PAPAJA –
jy is sy UIE kind,
Sy oogAPPEL.
Ja! Laat jou KERSIE
vir Hom brand, want,
so by my KOOL,
ons Heer sal jou opRAAP
en bewaar,
maak nie saak wat’s jou naam:
PIETER of SIELIE
Hy sal nooit RISSIE, al gaan jy
ook SELDE ….. RY iewers heen,
sal Hy jou help DRUIWE –
Sy arms het jou BEET.
Met Sy liefde beAARBEI
Hy jou.
Is jy soms harde KOEJAWEL
sal Hy jou nie uit Sy hart

SKORSIE

want jy is daar vir altyd
ingeWORTEL.
Van: NG Kerk Grootbrak

Oase vir Ouers
Realistiese verwagtinge van jou kind
Na ‘n rugbywedstryd sê ’n onderwyser,
wat taamlik moedeloos is met die ouers
wat heeltyd dink hul weet beter, vir
my met respek gesê: elke ouer
dink sy

Wees lief vir jou kind
vir wie hy/sy is, en nie
omdat hy/sy presteer
nie! Onthou: God het ons

almal onvoorwaardelik lief
vir wie ons is en selfs ten
spyte van wie ons is!
Ds Leon van Heerden
.

donkie is ’n resiesperd!

Ons as ouers het ons kinders so lief dat ons hoë verwagtinge en ideale vir hul
het en net die beste vir hul gun. Dit is wonderlik dat ouers die beste vir hul
kinders wil hê, ongelukkig maak ons juis op hierdie terrein die grootste foute
in ons hantering van ons kinders.

Ons verwagtinge is dikwels onrealisties en min dinge is so skadelik in
’n kind se lewe as ’n ouer wat sulke hoë eise en verwagtinge stel dat
die kind beleef:
 Ek sal nooit goed genoeg wees vir my pa/ma nie!(bou swak

selfbeeld)
 Ek is alleen vir pa/ma aanvaarbaar as ek presteer!(kweek ‘n
sieklike perfeksionisme)
 Die stres en druk is vir my te veel, maar ek mag dit nie wys
nie.(opgekropte angs)
Wenke vir ouers:
 Dit gaan oor jou kind se totale
 Ek is ’n mislukking, ek sal
menswees. Dit is veel beter om
dit nooit maak
’n gelukkige kind te hê as een
nie!(moedeloos)
wat net presteer.
 Elke kind se vermoëns en
 Ek sal my pa/ma wys ek
talente verskil.
kan, maar as ek klaar is wil
 Ken die verskil tussen
ek niks verder met hierdie
aanmoedig en druk plaas op jou
kind.
saak te doen hê nie
 Moenie in jou kind se lewe al
(weersin,opstandig).
die foute van jou lewe probeer
regstel nie.
 Onthou jou kind is nie jou spogtrofee nie!

Brood vir Nood
Daar heers op die oomblik ’n krisis in die
kosvoorraad.
Ons vra dat ons
gemeentelede ons asseblief sal help om
die voorraad aan te vul sodat ons die
persone wat om hulp aanklop kan help.
Dankie aan u wat getrou vir ons bydraes
maak.

Jaarlikse funkise 18 Augustus 2006
Die jarlikse fondsinsamelingsfunksie
vind plaas op 18 Augustus 2006. Die
gaskunstenaars vir die aand is Piet Smit
en sal plaasvind by die Hoërskool
Hendrik Verwoerd. Ons is opsoek na
dames wat as gasvrouens wil optree. U
kan vir ds. Leon van Heerden of Anna du
Piesanie kontak vir verdere inligting.

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

Huis Yana
Dit gaan goed daar.
Daar word
gereeld Dinsdae Bybelstudie gehou.
Bid asseblief vir Walter wat in
Weskoppies opgeneem is.
.

Siekesorg
Hartlik welkom aan Leslie
Davel wat vir Pierre Malan
help met die huisbesoeke.
Indien daar nog vat ons
gemeentelede is wat wil
help om die siekes tuis te
besoek, skakel vir Pierre
Malan (331 3119) vir
verdere inligting.

Jakaranda Kinderhuis Huis 4
Twee van die huis se seuns is gekies vir
Gauteng Noord Korfbal en gaan die vakansie
op ’n toer. Die heining is nog nie op nie en
Allen en oom ………. is besig met die nodige
onderhandelings om dit te laat oprig. Daar
gaan ook nou begin word met ’n huis vir
skoolverlaters om die kinders by te staan
met huisvesting, versorging en klere.

