
 

Indien dit vir jou moontlik is daardie tyd, wil 

jy nie elke aand tussen 18:30 en 19:00 vir 

ons gemeente en ons land bid nie?  

Gebed 

Vader, ons bid vir die regeerders van ons land, 

almal wat moet sorg dat dit hier goed gaan.  

Dankie dat U Woord sê dat ons die vrugte sal 

pluk, dat ons rustig ons gang sal kan gaan en 

kan leef soos U wil hê ons moet leef.  

Laat U geregtigheid asb op elke vlak van die 

regering oorwin. Weerhou almal van eie belang, 

selfverryking en enige vorm van korrupsie.  

U wil hê dat alle mense na U toe moet kom en 

by U moet leer wat waar is. Daarom bid ons 

Heer, dat U in elkeen wat gesag dra se hart sal 

werk, dat hulle wat U nie ken nie, na U toe sal 

kom.    

Ons bid dat die beste voornemens en planne 

nie lippetaal sal bly nie, maar met krag en 

deernis uitgevoer sal word. 

Ons bid dat u vrede (shalom) hier sal heers. 

Amen 

 
Geloofoffers       

ABSA    

GELOOFSOFFERS 

Tjek  

Rekeningnommer:  

4050 707 236  

Takkode: 632 005   

Trust (ARUKA) 

ABSA 

JEUG GEMEENSKAP 

Tjek  

Rekeningnommer: 

9113 738 705 

Takkode: 632 005           

Die gebed van ‘n gelowige het ‘n 
kragtige uitwerking 

Jak 5:16 

Ogerig 

Gebedsfokus vir die week! 
Ons bid vir: 

1. Die opnames elke week vir die Sondag 

se preek. 

2. Die pad van die gemeente vorentoe 

3. Skoliere, spesiaal die matrieks 

4. Seniors wat nog opgesluit sit in aftree 

oorde 

5. Vir ons land dat iets goeds uit die chaos 

van gierigheid, korrupsie ens sal kom. 

Ons is dankbaar 

1. vir baie mense wat herstel van Covid 19 

2. vir baie mense wat nou weer hulle 

kinders mag sien. 

3. die betrokkenheid en ondersteuning by 

die OppiRif INRY Makiti 

4. Heerlike lente weer en die herinnering dat 

daar altyd nuwe lewe in God is. 

Ons wil graag vir jou bid. 

Ons het ‘n spesiale eposadres vir enige 

gebedsversoek.  Hierdie versoeke word 

vertroulik hanteer en wees verseker dat 

ons vir elke gebed intree. 

gebed@lynnwoodrif.co.za 

Of sms jou gebedsversoek na 

Henry Green 084 511 0851  

Bankbesonderhede Lynnwoodrif         

Dankoffers                                                                                                                                                                                                 

ABSA                                                                                                                                                              

NG GEMEENTE LYNNWOODRIF 

Tjek rekeningnommer: 1630 580 079                               

Takkode: 632 005      

Maak seker u mis nie uit nie 

30 Augustus | 09:00 | Aanlyndiens | Dr. Jorrie Potgieter 
 

Kry die link na die erediens op: 
* ons gemeente se webblad by www.lynnwoodrif.co.za  
* of op ons gemeente se Youtube kanaal “Kom na My toe 
Lynnwoodrif”. 

Oorgegee 

Kontak gerus die 

Kerkkantoor  indien u 'n    

besoek verlang of as een 

van u gesinslede, familie, 

vriende of ‘n lidmaat tuis siek 

of in die hospitaal is. 

 

Indien ‘n tuisbesoek nie 

moontlik is nie kan ’n 

telefoniese gesprek ook 

plaasvind 

Sondag  30 Augustus 2020 

Ons het nou ook ‘n selfoon! 

Kontak ons gerus by 082 904 3388 

Stuur asb vir ons jou naam en selfoonnommer na hierdie 

selfoonnommer sodat ons jou inligting kan stoor. 



Passievol 

OppiRif  Inry Makiti 2020 
‘n Baie groot dankie! 

‘n Groot warm Makiti dankie aan elke persoon wat ons kom ondersteun het met die 
skenk van bestanddele, tyd om iets te maak of te kom help pannekoek bak, finansiële 
bydraes en dan ook om bestellings te geplaas het.  Ons is oorweldig deur die positiewe 
reaksie en dit was heerlik om weer bekende gesigte te kon sien. 
 

Ons sien uit na ‘n volgende saamkuier met ons jaarlikse OppiRif Kuier en Kersmark in   

November. Meer inligting hieroor sal later deurgegee word.   

Hartlik geluk! 

02/09 Minnie Haines 

03/09 Jan Loots 

08/09 Stilou Roets 

11/09 Willie Haman 

12/09 Mollie Myburgh 

13/09 Wilma Marais 

15/09 Rita Basson 

30/09 Bertus Steyn 

24/09 Petro Prinsloo 

19/09 Noreen Kotze 

29/09 Henna Stander 

25/09 Kobus Vorster 

24/09 Babs Strydom 

30/09 Mike Janse v Vuuren 

02/09 Bettie Marx 

07/09 Martie Coetzee 

09/09 Corrie de Jager 

 

Barmhartigheidstoor 

Ons Barmhartigheidspan is steeds   

aktief  besig om individue, gesinne, sendelinge, 

ouetehuise en kinderhuise te ondersteun met kos 

en klere, soos die behoefte dit voordoen. 

Skenkings vir klere en kos kan steeds na die 

kerkkantoor gebring word vanwaar dit dan ver-

sprei word na die verskillende plekke. 

Spesifieke behoeftes tans sluit in: 

no 2 of 3 skoen/tekkie vir ’n dogter wat tans kaal-

voet moet skooltoe gaan 

no 5 skoene vir ’n vrou asook no 7 skoene vir 

haar seun.  Klere behoefte, grootte 28 of 30. 

Eendag baie lank gelede is my oupa 

oorlede... maar dit was maar reg, *want hy 
was oud!* 
 
Jare daarna is my pa oorlede ... maar op 'n     
manier was dit ook maar reg, *want hy was 
oud.* 
 
Nóú, het ons al vriende verloor en ons is         
verstom ... hulle is dan nog so jonk! 
 
Stadig maar seker begin die werklikheid soos 
yskoue water in jou murg intrek.  
 
My oupa was twee en sestig. My pa was vyf 
en sestig. 
Ja, dis waarnatoe ons oppad is... Sommige 
van ons is al selfs dáár verby! 
 
Saans sit ek rustig en luister na die krieke en 
kyk na die sterre, soms neem 'n vreemde 
emosie van my besit.  
 
Ek wil huil oor die jare wat so gou verby ge-
gaan het ... maar ek wil dan weer jubel oor 
die tye wat nog kom.  
 
My vriende, tel elke dag julle manna op. 
Drink elke dag die water wat Hy vir jou uit die 
rots uit gee... en LEEF DANKBAAR!  Elke sek-
ond en elke liewe dag!  Voluit! Aanhoudend! 
 
Huil kortstondig oor die hartseer in jou lewe. 
Doen dan opgewonde die dinge wat die 
Here nog wil hê jy moet doen.  
 
Treur vir hulle wat weg is... Onthou, maar hulle 
is dan nie meer hier nie ... doen meer moeite, 
met hulle wat nog hier is. 
 
Hou op geld na jaag... 
Hou op versamel ... 
Hou op skinder ... 
Hou op oordeel ... 
Hou op jaloers wees ... 
Vergewe en vergeet ... 
Lag so veel as moontlik ... 

‘n Mooi gedagte... Leer om dankie te sê as iemand jou kom-
plimen-teer ...  
Lewe  voluit ... 
 
Gaan dien die Here en geniet jou laaste 
paar jare saam met jou geliefdes! 
 
Sê as jy iets mooi sien en voel. . . 
As jy dit vir jouself hou, is dit soos n geskenk 
wat jy toe draai en nie weggee nie . . .  
Mens kan nie iets deel wat jy nie besit 
nie .  . 
Moenie huiwer om die mooi te deel nie. . . 
Gee 'n kompliment . . . 
Vra hoe dit gaan . . . 
Bid vir ander. . . 
 
Jy sê mos jy's n Konings Kind . . 
Wat ons saai, sal ons sekerlik maai . . . 
 
 

Onthou! Die digter sê:  
*"Wat ek is, is net genade! Wat ek het, is 
net geleen!"*  
 
"Leef tot Eer van die HERE ewig gereed om 
Hom te ontmoet . . . Vandag of môre . . . 
want wanneer dit jou tyd is . . . weet net 
die Heer alleen! 


