Pragtig geïllustreerde storieboekies Brenda has a dragon in her blood - is aan
die juniorfase onderwysers en kinders
gegee om met sensitiwiteit die storie van
‘n klein dogtertjie wat MIV postief is, met
die kleintjies te deel.

in hierdie vroue se lewens maak.
Indien jy meer wil weet oor die
bediening kontak gerus vir Heleen Page
by heleen@samepage.co.za

“Wanneer ‘n dominee
nie na homself kyk nie”
Vir die liefde van Sy huis
Nico Smit

Lynnwoodrif
Gemeente het op 5
Februarie vir Frank
Opperman hier in
ons midde gehad,
met sy vertoning:
Die klaagliedere
van ds. Tienie
Benade.

Ek is weer diep getref deur die armoede
en impak van MIV in die omgewing toe
ek die skoene van ‘n dogtertjie gewaar.
Dit is hopeloos te klein vir haar en sy het
die hakke daarvan platgetrap net sodat
haar voete kan inpas, skryf Elzaan.
F o u n d a t i o n f o r P ro f e s s i o n a l
Development het ook vrywillige MIV
toetse aan onderwysers, ouers en
volwasse werkers op die terrein
aangebied. Kinders onder 12 mag nie
sonder toestemming en
teenwoordigheid van hul ouers of
voogde vir MIV getoets word nie.
Dit was ‘n suksesvolle bewusmakingsoggend in hierdie gemeenskap wat,
volgens die skoolhoof, vergete is.

Die Ouditorium
was volgepak
met mense en
almal het angstig
gewag vir dié
vertoning om te begin... én
was dit nie 'n skaterlag ervaring nie.

Elzaan de Villiers

Ds. Tienie het werklikwaar die hele
gehoor aan sy lippe gehad met die stories
wat hy vertel het en hoe hy die bediening
bevind. Hy wil ook sy gemeente
koersvars en reguit bestuur – net soos 'n
busbestuurder.

Die wonderlike vrywilligers van Tabitas
Naaldwerkklasse is stil heldinne! Verlede
jaar, tydens die afsluiting van die Tabitas
vir 2015, het die vroue wat die klasse
bygewoon het, kom spog met hul
skeppings.

Ons dank elke persoon wat aan die
fondsinsamelingsprojek deelgeneem het
en vir elkeen se entoesiasme met dié
vertoning. Dit was werklik 'n
gemeenteprojek wat met groot sukses
afgehandel is.

Hoop in vaardighede

Help met opdatering van
kontakbesonderhede
Isabel Groesbeek
Is jou eie selnommer en e-posadres op
datum by die kerkkantoor?
Sal die volgende persone (of iemand wat
hul ken) asb vir Isabel soggens by
kerkkantoor skakel i.v.m. hul
adresbesonderhede:
Vir menige van hierdie vroue is naaldwerk
‘n passie en die vaardighede wat hulle
hier geleer word, maak deure oop om ‘n
inkomste te kan genereer.

ŸJohan & René De Bruyn
ŸLora du Preez
ŸLorraine H Els
ŸGodfried T Gevers
ŸLiana J van Rensburg
ŸJohan & Ané Labuschagne
ŸRonald & Maria Pearson
ŸRenate Penzhorn
ŸSandra de Wet
ŸWillie & Sannie Vermeulen
ŸPieter T Vosloo

Baie baie dankie aan die vrywilligers van
hierdie bediening wat so ‘n groot verskil

Baie baie geluk

Vry
om te bid

Mag die Here u seën met gesondheid en
vrede.

90 jaar en ouer in Januarie
Thys Marais
Joey Esterhuizen14-Jan
Corrie Vermaak
Edith Koen
Joos Becker

13-Jan
20-Jan
29-Jan
30-Jan

90 jaar en ouer in Maart
Arina Kolver
Annie Snyman
Leonore Rossouw
Harry Wassermann
Joey Knoetze

18 Maart
23 Maart
25 Maart
26 Maart
31 Maart

80 tot 89 jaar in Januarie
Rita Saaiman
Loekie De Wet
Hennie Pelser
Cecile Schmidt
Pauline Josling
Isolde De Villiers
Martie Stone
Dries De Klerk
Ilse De Lange
Maria Pearson
Frances Le Roux
Violet Gouws
Nancy J van. Rensburg
Petro Germishuys
Grietjie Kriek
Ria Jordaan
Ria Du Plessis
Mara Olivier

01-Jan
08-Jan
08-Jan
09-Jan
10-Jan
11-Jan
14-Jan
15-Jan
15-Jan
16-Jan
17-Jan
19-Jan
22-Jan
23-Jan
26-Jan
27-Jan
30-Jan
31-Jan

80 tot 89 jaar in Februarie
Etta Kleynhans
Henriette Van Aarde
Jeanette Barkhuizen
Freda Botha
Lien Roode
Beatrix Van Rensburg

13-Feb
15-Feb
20-Feb
24-Feb
24-Feb
28-Feb

80 tot 89 jaar in Maart
Marthie Stoltz
Dorie Botha
Judy Van Rensburg
Bea Du Plessis
Odie Coetzee
Jannie Oberholster
Rita Herbst
Heyns J. Van Rensburg
Fransie Doman
Rykie Du Toit
Mona Nell
Susan Bester
Barbara Kirsten
Bert Germishuys
Mariba Hildebrandt
Pretty Huyser
Ralie Willemse
Susan Compion
Rina Lombard
Chris Loubser
Susan Kilian

1 Maart
3 Maart
3 Maart
4 Maart
8 Maart
10 Maart
12 Maart
12 Maart
13 Maart
14 Maart
15 Maart
16 Maart
16 Maart
18 Maart
18 Maart
21 Maart
21 Maart
22 Maart
29 Maart
29 Maart
30 Maart
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Voets pore

Kom na My toe....in die voetspore van Jesus

om jou Godgegewe gawe te ontdek, maar
ook hoe en waar om dit in die gemeente te
gebruik.
Ÿ Lynnwoodrif ondersteun
droogterampfonds
Daar is egter iets baie unieks aan hierdie drie

In die Kragveld van die
Heilige Gees

In hierdie nuusbrief

Jorrie Potgieter

Dit is teen hierdie tyd goed bekend dat die
Jaartema vir Lynnwoodrif Gemeente in 2016
“In die Kragveld van die Heilige Gees”, is. Die
Here het 'n baie besonderse pad met ons
gestap sodat ons op hierdie tema gekom het.
'n Jaartema alleen beteken nie veel as daar
nie planne is om dit hande-en-voete te gee
nie. Saam met die jaartema is daar in 2016
dan ook vier besonderse geestelike
momente waardeur die Gemeenteraad glo
ons die familie van God in Lynnwoodrif kan
help om in die kragveld van die Heilige Gees
te leef en te groei.
Die gemeente gaan ook ‘n doelbewuste
dissipelskappad saam met Dr. Francois Carr
rondom gebed en mentoropleiding stap wat
reeds in Februarie begin, in April herhaal word
asook in Oktober.
In die eerste kwartaal is daar 'n Preekreeks
met die tema: In die Kragveld van die Gees
ONTMOET ek God Drie-enig, waartydens elk
van die drie Persone van die Drie-eenheid
behandel sal word
Gedurende die tweede kwartaal word 'n
ander tema in die gemeente hanteer: In die
Kragveld van die Gees leef ek my ROEPING uit
en fokus op die roeping van Moses, Ester en
die Dissipels.
Die laaste tema is gedurende die derde
kwartaal: In die Kragveld van die Gees leef Ek
my GAWES uit. Hierdie tema sal elkeen help

DAGBOEK

aanbieding oor immuniteit en MIV gegee.
Die skoolkinders het met graagte
deelgeneem en vrae gevra. Die kinders
het ook die geleentheid gehad om
gedigte en liedere voor te dra.

reekse. Hierdie reekse word geskryf en
ontwikkel deur die gemeente se predikante,
maar ook die bedieninge. Die leraars skryf
die preke en kleingroepmateriaal. Dan gaan
die verskillende bedieninge by elke reeks ook
verskeie diensaksies daarstel om die
gemeente te help om daardie tema wat
gedurende die reeks hanteer word, in praktyk
uit te leef. Ons wil dus nie net 'n klomp kopkennis en hart-kennis kry nie. Ons wil ook dit
wat ons ontvang in dade oordra.

Ÿ Seniorklub help ‘n dorp met water
Ÿ Nuwe Kuierlokaal gons vol Tieners by
die Ignite-ontbyt
Ÿ Sendingstories
Ÿ Emmers vol kos bring verligting voor
Kersfees
Ÿ Mission4HIV - Wêreldvigsdag
Ÿ Tabitas help met vaardighede

Die derde kwartaal gaan baie spesiaal wees Ÿ Fondsinamelingsprojek skop af
omdat daar 'n Herlewingskongres beplan
word. Die tema van die Herlewingskongres
sal wees: In die Kragveld van die Gees kry ek
NUWE LEWE (2 Kron. 7:14-16). Tydens
daardie naweek word 2 Kron. 7:14-16
Voetspore, ons gemeente se
geneem en deur verskillende predikers, glo
nuusbrief, sal vanaf 2016 elke tweede
ons, sal die saad vir nuwe geestelike lewe in
maand verskyn. Die frekwensie van
ons gemeente verder gesaai word.
die nuusbrief sal ons help om
Wanneer die leraars gedurende die Augustus bedieninge te akkommodeer om
luister-wegbreek weer weggaan, sal ons makliker oor datums van gebeure en
weer by God hoor in watter mate die Kragveld nuus, foto’s en ander inhoud verslag
te kan doen.
van die Heilige Gees al in Lynnwoodrif
Gemeente grondgevat het. Dit sou kon Dit sal ook genoegsaam tyd gun vir
gebeur dat dit dalk selfs na volgende jaar bemarking van bedieningsgebeure.
moet oorvloei omdat dit so 'n dinamiese tema
Stuur asseblief jou bediening,
is.
omgeegroep of persoonlike
Stap saam met ons in 2016 om Lynnwoodrif geloofstories na
Gemeente 'n ware “Kom na My toe...” kommunikasie@lynnwoodrif.co.za
(Matteus 11:28) -gemeente te maak.

Voetspore nou tweemaandeliks

27-28 Feb

4 & 5 Maart

12 Maart

25 Maart

8-9 April

16 April

23 April

29 April 1 Mei

Tienerkamp

Wêreldbiddag
vir vroue en
mans

Pa- en
seundag

Goeie Vrydag
Familiediens
om 08:30

Reconnect
Retreat

Ignite Ontbyt

Manne
Ontbyt

Gemeentekamp

www.lynnwoodrif.co.za

012 348 5135

kommunikasie@lynnwoodrif.co.za

Kuier
lokaal

facebook inskrywing:

Kersdienskollekte bied
droogtehulp aan boere
Pieter Bothma

Die Kersdienskollekte is aan die
Barmhartigheidsbediening geskenk om na
goeddunke te gebruik.
Lynnwoodriwwers het hul harte groot
oopgemaak en ‘n bedrag van R 5000 is
ingesamel.
Na deeglike oorweging is besluit om die
fondse aan AgriSA se Droogterampfonds
vir boere te skenk.
Baie baie dankie vir die ruim bydra. Ons
het in Desember nog nie die afmetings van
hierdie droogte verstaan nie.

Seniorklub help met
droogtekrisis
Nico Smit

Ons is almal bewus van die ernstige
droogtekrisis waaronder Suid-Afrika die
afgelope twee jaar gebuk gaan. Dié land se
ekonomie en veral boere ly ernstig onder
dié droogtekrisis.

gesonde lewenstyl te handhaaf.
Die volgende kuiergeleentheid is ‘Hartklop
oggend saam met Phillip Moolman’ op
25 Februarie 2016 om 10:00 in ons nuwe
Kuierlokaal.

Elzaan de Villiers

Lynnwoodrif kan spog met 'n splinternuwe
Kuierlokaal. Dié lokaal is multifunksioneel
en gaan gebruik word vir vergaderings,
opleiding, bymekaarkomste asook sosiale
geleenthede.

Die gesellige atmosfeer, gemaklike stoele
en kussings, lang tafel en ‘n klompie klein
tafeltjies maak die lokaal ideaal vir almal om
te geniet!
Baie baie dankie vir elkeen wat ‘n bydra
gemaak het met ongeveer alles in die
lokaal! Baie dankie ook aan Dr. Chris, sy
gesin en nog vrywilligers wat baie hard
gewerk het om dit so mooi te maak!

Nico Smit

Die Seniorklub het
ook 'n byeenkoms
met die tema: Leef

gesond in 2016
gehad, waar
Sandra Bosman
h u l l e k o m
toespreek het oor
hoe 'n mens
gesond kan lewe
en wat elkeen kan
doen om 'n

en
e
n
o
f
l
e
S
ko ffie!

Die pragtige kleurvolle mure, kussings,
slagspreuke, fyn afwerking, pragtige
meubels en funksionele “hoeke” in die
lokaal het reeds tot verskeie vergaderings,
wag-en-kuier-area na die aanddiens,
opvoerings, opleiding en net ‘n stilword
plek gelei.

Op 30 Januarie 2016 het die Ignite groep
hulle eerste ontbyt in dié Kuierlokaal gehad
en dit het behoorlik gegons van lekker
kuier!
Do the deed Dude was die tema van die
oggend. Die Engelse slagspreuk vra ‘hoe
leef ek Jesus in my eie lewe uit?’
Vroegoggend was daar heerlike kos
gemaak – dr. Chris het o.a. reeds 5 uur
opgestaan om vir die tieners plaatkoekies
te maak - en is daar gesellig gekuier en
gesmul aan die lekker ontbyt wat
aangebied was.
Dr. Chris het 'n boodskap gebring wat al
die tienerharte aangeraak het. Die vraag
was hoe elke tiener in sy of haar eie lewe
letterlik die deed kan doen!
Dié ontbyt is die eerste van vele wat voorlê!
Nie net kan Lynnwoodrif spog met ‘n
gesellige Kuierlokaal nie, maar ook met
tieners wat 'n hart vir Jesus en sy Woord
het.

Ons sendelinge werk dikwels onder
moeilike omstandighede, waarvan hierdie
net een voorbeeld is. Bid asseblief vir sy
gemeente. Indien jy ‘n bydra kan maak
kontak Annelize by die kerkkantoor.

Emmerprojek dra
gesinne deur Kersfees!
Annemarie van der Watt

Lynnwoodrif Gemeente het Kersfeestyd
in 2015 aan 200 gesinne, hoop gegee.
Barmhartigheidsbediening het R40 000
se ondersteuning van gemeentelede
ontvang waarmee 200 propvol gepakte
emmers, met goeie gehalte
kruideniersware, aangekoop is. Baie
dankie daarvoor.

Nuwe Kuierlokaal is ‘n
groot aanwins

Ignite Ontbyt: ‘n Oggend
van vele wat wag!

Lynnwoodrif Seniorklub het vanaf die begin
van Januarie 2016 begin om water in te
samel vir boere wat in ernstige nood
verkeer. Op 28 Januarie is al die water
bymekaargesit en 'n vrag van 120 bottels
water is afgelewer by die punt vanwaar dit
na Senekal se inwoners en boere in nood
versprei is.

With refugees from the war-torn East of
Ukraine daily arriving in Odessa, our
team there cannot turn a blind eye to
their needs. We have the opportunity to
rent the building depicted in the pictures
and host about 60 people there. Funds for
minor renovations is an urgent need as
is funds for running this communal
home for refugees for the next six months
(our commitment to them).

asook die stoele is verder deur mense
gesteel en die foto wys al wat oor is.

My offer maak ‘n verskil
Nico Smit

Ons as gemeente het op 31 Januarie 2016
ons jaarlike Geloofoffers Sondag gehad. In
die oggenddiens het br. Albie Jordaan by
die gesinne kom preek en ds. Bennett
Shunmugam in die Hoofruim.
Dit was 'n besondere geleentheid vir
elkeen om te hoor waarmee sendelinge en
die Getuienisbediening besig is. Ds.
Bennett het ook vertel dat hy 'n produk is
van die groter NG Kerk se sending van jare
gelede en as dit nie vir God was nie, sou hy
nie die dag by ons kon deurbring nie. Ds.
Bennett-hulle is tans besig met om 'n
retreatkamp op te rig en dit spoor ons as
gemeente aan om ook deel van dié projek
te kan wees.
Dié Geloofsoffers ondersteun al ons
sendelinge regoor die wêreld en
Lynnwoodrif is een van die min kerke wat
soveel sendelinge in die sendingveld het.
Dis 'n voorreg om so dag te kon vier.

God maak die onmoontlike
moontlik!
Elzaan de Villiers

Stefan van der Merwe skryf onlangs op sy
facebook dat hulle verlede jaar ‘n
onmoontlike droom begin droom het.
Op 9 Februarie 2015 was hierdie sy

Die 10 emmers wat Barmhartigheid aan
die kerkkantoor gegee het, is aan die kerk
se
werkers uitgedeel, asook twee
gesinne aan wie ons maandeliks kos
verskaf. Die bediening het dit ook goed
gedink om aan twee van ons
gemeentelede, wat tans deur 'n moeilike
tyd van werkloosheid gaan, ook emmers
vir Kersfees te gee.
“Ons innige dank aan die lidmate van

Lynnwoodrif Gemeente wat dit elke keer
vir ons moontlik maak om na ons
medemens in nood te kan omsien”, skryf
Annemarie.

Wêreldvigsdag saam
met nuwe vennoot
Elzaan de Villiers

Mission4HIV het 2015 afgesluit met die
jaarlikse Wêreldvigsdag. Dit is in
samewerking met Mononong Laerskool
in Mamelodi aangebied. Die dag was ‘n
feesdag en die kinders was reeds klaar
met eksamen.

Op 9 Februarie rapporteer hy dat God
getrou is!
Hulle het in hierdie gebou
ingetrek saam met ‘n plaaslike vennoot,
die Heritage Foundation.

Sendingstories

Reddingsdaad – ongekende
dankbaarheid om net 'n bietjie meer as
die gewone kospakkies te hê tydens
Kersfees.” vertel Annemarie.

Hulle het 8 kampe in 2015 op hierdie
terrein aangebied, die meeste
herstelwerk en toerusting van die gebou
is gedoen (waarvoor hulle nie hoef betaal
het nie) en 7 vlugteling woon reeds hier.
Hulle is ook nou in staat om opleiding vir
vrywilligers hier aan te bied en het 11
matriek-weeskinders tydens die winter
gehuisves. Hulle het ook ‘n
naskoolsentrum, JAM, hier begin.
Stefan skryf: “God is SOOO faithful!!
Praise the Name of the King of Kings, He
has done Great Things!!!”
Volg hulle gerus op facebook:
https://www.facebook.com/stefanandhe
nsie

Steven beleef terugslag
Elzaan de Villiers

Steven van JLC se kerk in Mamelodi het
verhuis na 'n nuwe stuk grond. Hulle het
met groot moeite ‘n nuwe struktuur
opgerig en al die stoele en ander meubels
soontoe verskuif.
‘n Woeste storm met sterk wind het egter
die sinkplate van die nuwe kerkgebou
afgewaai. Die sinkplate wat afgewaai het,

Die aflaaipunte of instansies wat emmers
ontvang het, het die volgende ingesluit:
CMR Meyerspark
CMR Silverton
CMR Derdepoort
Rainbow Kids
Reddingsdaad
Huis Ebenhaeser
Kerkkantoor

20
20
40
30
40
40
10

Die skool het vroegoggend, met die
trompoppies wat voorloop gevolg deur
die blaasorkes, die strate in gemarsjeer en
o.a. verby die plaaslike kliniek geloop. Die
kliniek het die groot gejubel gehoor en
gevra dat die trompoppies ‘n vertoning by
die pasiënte lewer, terwyl daar op die
ritme van dromme gedans is.

Die instansies vir wie dit moontlik was, het
self hul emmers by die kerk kom afhaal.
Die ander is by hulle afgelewer.
Dit is vir ons belangrik om in vennootskap
met organisasies te wees en
Barmhartigheid deel nie direk aan die
mense uit nie. Die instansies het die
emmers aan spesifieke gesinne uitgedeel
wanneer hulle kom om hul weeklikse
brood te kom haal of wanneer daar 'n
suster is wat bv. hul bloeddruk neem en
oë en ore te toets.
Pieter Bothma het geskryf dat hierdie
gesinne eers geestelike gevoed word,
voordat daar enige kosprodukte aan hul
uitgedeel word.
“Ek was by 'n vorige keer teenwoordig
tydens 'n middagete by Rainbow Kids
en ek kan jou verseker die dankbaarheid
op daardie kindergesiggies en die
desperaatheid deur grootmense om asb
ook net iets te ete te kry, is uitdrukkings
wat 'n mens nie ligtelik vergeet nie. So
ook by Huis Ebenhaeser en

Die graad 6'e en 7's het gesondheidsplakkate gemaak waarop die gevare en
voorkomingsmaatreëls uitgebeeld is.
Die woonbuurt se inwoners het almal na
die groot mars kom kyk en veral na die
plakkate gewys en vrae gevra.
Terug by die skool het Hannes en Elzaan
van Building Hope Foundation, ‘n

