
Here, ons wil vasberade leef en nuwe brûe tussen 

mekaar bou. Dankie dat ons almal in Christus gelyk 

is voor U. Help ons om met nuwe moed te leef, 

hande te vat en mekaar te help. Ons wil vir die 

wêreld wys hoe U nuwe Skepping reeds hier op 

aarde lyk.  

 

Heilige en Almagtige God, gee vir my die dissipline 

om elke dag U aangesig te soek, totdat ek U 

teenwoordigheid en vrede ervaar.  Maak my dan 

sensitief vir U stem in my gedagtes sodat ek saam 

met U die pad kan stap wat U vir my beplan.   

 

Dankie Jesus, dat U verdienste my onvoorwaardelik 

die reg gee om die Almagtige God ook my Vader te 

mag noem.  Dankie dat ek daarom deur U genade 

en die Heilige Gees in my, God se teenwoordigheid 

mag ervaar en onverskrokke op Hom kan vertrou op 

my lewenspad, in tye van swaarkry en onsekerheid, 

maar ook in tye van blydskap en lekkerkry.   

 

Heilige Jesus, gee vir my die moed en die krag om 

selfbeheers en nugter te wees in tye van vuurproef, 

sodat ek kan aanhou bid.  Laat my U 

teenwoordigheid en vrede ervaar wanneer ek in 

gebed worstel in die soeke na U teenwoordigheid en 

vrede in my lewe, wat ook vir my perspektief gee van 

U onmeetbare krag wat in my lewe werksaam is, al 

kan ek nie sien wat die toekoms inhou nie.   

Amen 

 

(Geneem uit dagstukkies van Tema 3 in ons reeks 

Bou brȗe, nie grense nie)  
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Innige simpatie 

Meegevoel word betuig aan familie en 

vriende van afgestorwene 

Anna Christina (Anneline) Vosloo  

30.05.1934 † 01-08-2020  

Mag jul ervaar dat God julle vertroos in die 

wete dat daar ‘n ewige lewe by Hom is. 

 

Tannie Anneline was bekend vir haar truitjies 

wat sy jaarliks gebrei en vir die kerk geskenk 

het.   

Ogerig 

Gebedsfokus vir die week! 
Gebedspunte vir die week 

 

Ons bly steeds bid vir die volgende sake: 

• Plaasmoorde 

• Gesondheidswerkers  

• Almal wat siek is 

• Dankbaarheid vir hulle wat gesond is 

• Maatskaplike werkers 

• Bemoediging van COVID pasiente.  Dankie 

vir die groep wat elke aand die pasiente 

ondersteun deur sang en gebede.  (By 

Wilgers hospitaal) 

• Dat mense sal terugkeer keer na God toe en 

by Hom sal skuil. 

• Dat ons geleenthede sal aangryp om mense 

in nood te dien en so hoop te bring vir ‘n 

moedelose wêreld. 

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  

Maak seker u mis nie uit nie 

9 Augustus | 09:00 | Aanlyndiens | Dr. Daléne Flynn 
 
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”. 

 
Kontak die kerkkantoor telefonies indien u enige probleme 
met toegang tot ons eredienste het of  
stuur ’n epos na kommunikasie@lynnwoodrif.co.za indien u 
geen kommunikasie vanaf ons gemeente ontvang nie.   
 
Ons stuur elke Sondagoggend ’n sms met die skakel na ons erediens en 

elke Vrydag ’n elektroniese nuusbrief met al die inligting rakende ons  

gemeente.   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 

telefoniese gespreke ook 

plaasvind 

Sondag  9 Augustus 2020 



OppiRif  Inry Makiti 2020 
 

Nooi jou familie en kom kuier saam! 

Passievol 

Dagboek Vrydag 28 Augustus 2020 
Vanaf 16:00 - 18:30 

 
Vir ons eerste OppiRif “Inry” Makiti.   

 
Heerlike kos te koop.  Lekker kuieratmosfeer 

met musiek en vermaak.   
 

Bestel en betaal jou kos vooraf  
en kom haal die kos  

of kuier saam in jou motor en eet jou kos hier 
- nes die roadhouse van ouds. 

 
Maak seker om jou familie en vriende te 

nooi, kom parkeer julle motors langs mekaar 
en kuier dan lekker saam. 

 
Skakel die kerkkantoor soggens                  

tussen 8:00 - 13:00  
by 012 348 5135  

om jou bestelling te plaas. 
Bestellings sluit Dinsdag 25 Aug! 

 

 
Ons het ‘n lekker spesiale aanbieding!! 

 
Bestel 2x pannekoeke  

+ 1x kerrie&rys of worsbroodjie of jaffel  

+ 1x poeding  

En kry 10% af 

Kan jy dalk help met bestanddele? 

Ons benodig die volgende bestanddele: 

Pannekoek 

• 15 kg koekmeel,  

• 90 eiers,  

• 10kg suiker  

• 4 lt olie 

• Sout, asyn, bakpoeier 

Poeding 

• Klaar gebakte poeding 

• Klaar gemaakte koue poeding 

• Aangemaakte jellie of kitspoeding 

• Vla 

 Boereworsrolle 

• Lang “hot dog” buns 

• Botter 

• Charcoal (briquettes) 

 

Kontantbydraes sal ook waardeer word en 

kan in die kerk se rekening inbetaal word 

met verwysing “MAKITI” 

Ons het ook ‘n afleweringsdiens 
vir as jy nie self jou kos  

kan kom haal nie. 
 

Kontak die kerkkantoor,  
gee jou naam op en ons kom lewer die 

kos by jou huis af. 


