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Leef praktiese Christenskap uit
Familiewees
Fantastiese families dien mekaar in liefde
Dienende liefde is die krag van ‘n
familiekring
God se prentjie van dienende liefde
Liefdevol: wys dat jy omgee vir ander
familielede!
Vreugdevol: stel jou daarop in om jou
familiekring ‘n plek van vreugde te maak.
Vredevol: fantastiese families werk hard om
om mekaar te respekteer en in vrede saam te
leef
Geduldig bo geduld!! (vgl Ps 103:14)
Vriendelik: laat jou lewe oop wees vir ander,
vol warmte en hartklikheid.
Goedhartigheid: doen goeie dinge vir mekaar.
Getrouheid: kan altyd op mekaar reken.
Nederig: Ken jou plek voor God en mekaar.
Selfbeheersing: Deur die Heilige Gees kan ons

dit regkry om dienende liefde uit te leef volgens
Gal 5:22
Humor en lag is die twee kamele wat vele deur die
woestyne van vaal familiewees gedra het. Leer aan om
met mekaar te lag!!

Om iets van God se wese te
leer ken, is om iets vir Hom te
wil doen. Die lig wat Hy ons
gee, is nie maanlig om by te
slaap nie, maar sonlig om by te
werk. JI PACKER

Pa
- is die een wat my vashou
wanneer ek bang is, al is ek 30
jaar oud;
- versterk my hande wanneer
ek nie meer kan vashou nie;
- leer my die kortste, mees
effektiewe manier van doen;
- het ‘n antwoord en oplossing
vir alles;
- is die een wat saam met my
bid
- is daar vir my; selfs wanneer
ek dink dis nie nodig nie;
- het seker sakke vol wortels
geëet want hy sê hy kan
deur my sien;
- is seker spesiaal vir my
uitgesoek, want ek is dan
so ‘n besondere kind!
- Is die beste ding wat met
my kon gebeur het!!

Ek glo nie in ‘n god wat sondaars bespied en bespring; wat mense nie nodig het nie; wat
nie omgee vir die nood van die wêreld nie; wat mense hulle onskuldige geluk misgun en
graag sê: “Hiérvoor gaan jy boet …” nie; wat geen gevoel kan ervaar nie; wat net vir
“siele” omgee en nie vir feilbare mense nie; ‘n god wat met groot weersin ‘n mens geword
het nie … Nee, my God is die ANDER, die ENIGSTE God . - JUAN ARIAS

Pinkster 2007
Dankie vir almal se spesiale
Pinksteroffer-bydraes
Die werking van die
Heilige Gees is werklik in
die 10 dae vanaf 17 – 27
Mei kennelik ervaar

Getuienisse oor omgee-gemeente en nuwe
intrekkerbediening
Ons het so pas by ons huidige adres ingetrek.
Die eerste indruk wat ek van my nuwe
gemeente kry is Sondagoggend by die deur van
die kerk. Met „n vriendelike groet en handdruk,
word „n afkondigingsblaadjie in my hand gesit.
Ek stap die kerk binne, kry „n sitplekkie en
begin lees: “Gemeente Visie … hierdie mense
hier rondom jou (gedring deur die liefde van
Christus) gee om vir mekaar en vir ander”.
Nog „n ding vang my oog: “Nuwe Intrekkers,
hartlik welkom!
By die hoofdeure is daar
kaartjies beskikbaar wat u kan invul … U sal
spoedig besoek word”
************************************************
Ons buig dankbaar saam voor die Here wat gewil het dat
ons juis op hierdie tydstip in hierdie Gemeente moet
wees. Ons bid vir ‘n geestelike tuiste hier en dat Hy ons
spoedig sal wys by watter gedeelte van sy liggaam ek en
my huis onsself vir diens beskikbaar moet stel.

Jy sê jy het nog nooit
vir God gesien nie? Dan
het jy seker nog nie
gesien hoe vinnig en
geluidloos die dagbreek
die donker insluk nie.
Dan het jy seker ook
nog nie die stralende
skoonheid van die son
oor berge en heuwels
sien breek nie. Dit is
wat God se lig in die
natuur en in ons lewe
doen. Staan ‘n keer
vroeg op, gaan na buite
en word stil. Ook jy kan
vir God sien. NORMA
TURNER

