
Oorgegee 

Paasnaweek 15-17 April  

Aanlyn Midweekboodskap elke 

Woensdagaand 18:30 op Youtube/Facebook.  

Hierdie boodskap is ‘n herhaling van die vorige 
Sondag se familiediensboodskap.  Vir ander 

preke wat jy dalk gemis het, besoek gerus ons 
Youtube blad of webblad 

WEEKLIKSE GEBEURE IN ONS GEMEENSKAP VAN HOOP 

012 348 5135 | 082 904 3388 
ontvangs@lynnwoodrif.co.za 
www.lynnwoodrif.co.za 

AKTIVEER MY LIGGAAM 2022 

OppiRif 

Volg ons “Lynwoodrif Gemeente” 

Laai ons toep af “Lynwoodrif Gemeente” 

Hartlik welkom aan besoekers wat gedurende 

Paastyd saam met ons aanbid.   

Ons gebed is dat jy werklik gedurende hierdie 

besondere tyd in jou stilword en herleef van wat 

gebeur het gedurende Paastyd, God se onvoor-

waardelike liefde vir jou sal beleef, Sy genade 

vryspraak jou eie sal maak en vanuit Sy oorwin-

ning, hoopvol, sal lewe.  

Indien jy behoefte het om met iemand te gesels 

kan jy gerus die kerkkantoor kontak.  Voel ook 

vry om ‘n gebedsversoek te stuur na 

gebed@lynnwoodrif.co.za.  Ons tree graag vir 

jou in vertroulikheid in. 

Indien jy nood ervaar is jy ook welkom om ‘n 

epos aan nood@lynnwoodrif.co.za te stuur. 

Hierdie epos sal in vertroulikheid hanteer word. 

Oorweeg gerus om deel van ons geloofsfamilie 

te word.  Besoek ons webblad vir meer inligting, 

vorige preke, gebeure en bedieningsaksies. 

Ons gee om vir ons geloofsfamilie. 

GOEIE VRYDAG 15 APRIL 

09:00 | Nagmaal | Hoofruim: Dr. Jorrie Potgieter  

Die kruis van Christus  (Joh. 19 : 17-18)   

STIL SATERDAG 16 APRIL 

07:00 | Gebedsuur | #KoMaIn  

OPSTANDING SONDAG 17 APRIL 

09:00 | Familiediens | Hoofruim: Dr. Jorrie Potgieter  

Die verskil van die opstanding  (Joh. 20 : 19-20)   



Passievol 

Here Jesus, in hierdie dae word ons weer in 

verbystering stil voor U liefde: dat U gekom het 

na die wêreld toe om te sterf. Ons is verbysterd 

daaroor, Here, want dis nie soos ons is nie. 

Dankie dat U nie soos ons is nie, Here. Dankie 

dat U Uself gegee het tot in die dood. Dankie dat 

U ons Verlosser geword het. 

Ons aanbid U, Here Jesus, Koning van die kerk 

en van ons lewens. Wil U tog in hierdie dae 

opnuut Uself aan ons verbind; wil U ons 

asseblief deur U Heilige Gees verander dat ons 

soos U kan word, U kan navolg, onsself kan aflê. 

Word U tog meer in ons, Here Jesus, sodat dit 

nie meer ons sal wees wat lewe nie, maar U in 

ons! 

O Seun van God wat gekom het om U lewe vir 

ons af te lê, hoor ons gebed! 

Skenk ons die visie, o Vader, om soos U na die 

wêreld te kyk. Om nie die wêreld te sien as ’n 

probleem nie, maar as mense wat U liefde en U 

genade nodig het, mense wat iewers langs die 

pad die spoor byster geraak het, sodat U in 

Christus Jesus hulle weer kom soek het. 

Vergewe ons dat ons net dié liefhet wat vir ons 

liefhet, dat ons net vir hulle bid wat naby ons 

staan, dat ons tevrede is om met ons eie klein 

kringetjie gelowiges voort te gaan. 

O Vader wat nie behae het in die dood van die 

sondaar nie, maar daarin dat hy hom bekeer en 

kan lewe, hoor ons gebed! 

En nou, o Gees van God, bid ons dat U in ons sal 

werk, sodat Christus in ons lewens verheerlik 

sal word. Verander ons, dat ons hoe langer hoe 

meer soos Jesus sal word. Bly met ons besig, o 

Gees, totdat die dag kom waarop elke knie voor 

Christus sal buig en elke tong sal bely: Jesus is 

Here! 

Dit vra ons alles met die gebed dat U verheerlik 

sal word in ons,  Amen. 

Geneem vanuit Jaco Thom se Bybelkoerant 

Gebed vir paastyd 

Bybelleesprogram 

Ons lees steeds as geloofsfamilie saam deur die 

Bybel.  Die leesplan vir April is by die Hoofruim 

se deure beskikbaar of kan ook op die webblad 

gevind word.   

Kies of jy die Ou– of Nuwe Testament of Spreuke, 

of selfs alles, daagliks wil lees. 

Plak ’n gekleurde plakker op ons “liggaam- plak-

kaat” voor in die kerk sodat ons kan sien hoe ons 

as geloofsfamilie vorder. 

 Maand van  
Aprilmaand is Maand van oorvloed.   

 

Baie dankie vir talle lidmate wat reeds tot ons 

Maand van Oorvloed bygedra het.  

Ons wil steeds ons gemeentelede uitdaag om 

vanuit oorvloed aan armes te gee en so in Jesus 

se voorbeeld te volg.  

Goeie bruikbare en skoon klere kan in ‘n sak 

gepak en Sondae kerk toe gebring word.   

Ekstra skenkings vir die koskas kan ook in ‘n 

boks gepak word en Sondae kerk toe gebring 

word. 

Skenkings kan gedurende die week ook na die 

kerkkantoor gebring word. 

Hierdie skenkings word deur ons Barmhartig-

heidsbediening verpak en na instansies of indi-

vidue, waarby hulle betrokke is, gestuur . 

Bid saam met ons ge-

durende Aprilmaand.  Die 

Gebedskalender is by die 

deure asook op ons web-

blad beskikbaar. 



Passievol 

Geen kinderkerk, kategese en aanddienste op 

die volgende datums:  

 17 April 2022 (Paasnaweek),  

 1 Mei 2022 (Langnaweek),  

 22 Mei 2022 (Gemeentekamp). 

Belangrike datums vir ons families 

Straatkafee Vrydag 
Elke laaste Vrydag van die maand het ons    

gemeente ‘n heerlike nuwe ritme - lekker  

wegneemetes teen goeie pryse! 

Einde April is dit heerlike hamburgers en dit 

vir slegs R30 per hamburger! 

Ons werk net op vooraf bestelling. 

Bestellings is reeds oop, so maak seker jy 

plaas jou bestelling voor Dinsdag 26 April via 

die gemeentetoep of per WhatsApp. 

Hierdie vorm deel van ons gemeente se     

fondsinsamelingsprojekte 

Gemeentekamp 

20 - 22 MEI 2022  

Goeie nuus!! 

As jy nog graag op die Gemeentekamp wou 

gaan maar nie kon bespreek nie, of jy het dalk 

familie of vriende wat nie in ons gemeente is nie 

en wat graag ’n naweek sal wil saam kuier, het 

ons goeie nuus!   

Daar is nog enkele plekke beskikbaar! 

 

Ons het 4 x 4 SLAAPPLEK CHALETS beskikbaar: 

Geskik vir ‘n getroude paar of ‘n gesin met 2 

jonger kinders.   

TARIEF: R 2 220 p/chalet vir die hele naweek  

Ons het 2 x 6 SLAAPPLEK CHALETS beskikbaar: 

Geskik vir ‘n groot gesin of 2 paartjies wat 

deel. 

TARIEF: R 3 640 p/chalet vir die naweek  

Ons het 2 x KARAVAAN staanplekke beskikbaar 

TARIEF:  R 580 per staanplek vir die naweek  

Kontak Sanelda Putz in die kerkkantoor vir enige 

navrae of om te bespreek.  

Reëlings vir die betaling van die deposito kan 

getref word. 

Nooi jou vriende of bring ‘n familielid en kom ge-

niet die naweek saam met ons. 



Weekprogram O
pgerig 

Met innige simpatie 
Dit is met groot hartseer dat ons kennis neem            

van die afsterwe van  

Elsabe Verner (Neé Botha)  

* 09-12-1939 - † 07-04-2022 

Mag God vertroosting bied aan familie en vriende. 

Snapscan 

Vir vinnige en maklike  

finansiële bydrae.  

 

Laai die toep op jou 

selfoon af.  

LYNNWOODRIF GEMEENTE 

Kom na My toe 

Maandag 18 April - Gesinsdag 

Kerkkantoor gesluit 

Dinsdag 19 April  

09:00 Bybelskool - Atrium  

Woensdag 20 April  

06:15 Mansbybelstudie - #KoMaIn 

08:00 Devotions - Ouditorium 

09:00 Arbeidsentrumregistrasies - #KoMaIn 

18:00 Diensverhouding - Kerkkantoor 

19:00 Makitispan - #KoMaIn 

Donderdag 21 April  

09:00 Gemeentebybelstudie - #KoMaIn 

14:30 Tabitas - Kerksaal 

Saterdag 23 April 

07:00 Gebedsuur - #KoMaIn 

Sondag 24 April  

08:30 Gebed - #KoMaIn 

09:00 Familiediens - Hoofruim:  Johan vd Merwe 

09:15 Kinderdiens & kategese - Ouditorium:  Nienke Kemm 

10:00 Koffie na die diens - Atrium 

10:00 Protea diens - Nagmaal: Dr. Daléne Flynn 

10:30 Discipleship group - CAEIA: B r. Jacques Mbuyi 

18:00 Aanddiens - Hoofruim:  Nienke Kemm 

19:00 Belydenis & kategese - Ouditorium:  Nienke Kemm 

19:00 Koffie na die diens - Atrium 

Bankbesonderhede:  ABSA - Takkode: 632 005 

Lynnwoodrif Dankoffers   

NG GEMEENTE LYNNWOODRIF - Tjek reknr: 1630 580 079   

Geloofsoffers  

GELOOFSOFFERS Tjek reknr: 4050 707 236  

Trust (ARUKA) 

JEUG GEMEENSKAP Tjek reknr: 9113 738 705 

Opstanding 

 

Drie dae was daar duisternis... 

Alleen, in ‘n diep gelatenheid, 

soos in die sand ‘n suiwer saad 

wat wag op son en reën, 

het al sy sterflikheid stil weggebrand: 

 

Die swaar en trae slakke van die vlees, 

sy onrus, vrees, verwarring en waan, 

dat Hy, één met die Vader en die Gees, 

verheerlik in die lig weer op kan staan. 

 

Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. 

Die steen is afgewentel deur ‘n wind 

wat uit vier hemelstreke op die aarde stryk 

dat dit vergruisel is tot stof en grint, 

 

En soos uit diepe duisternis ‘n vlam, 

Staan hoog en rank en smetteloos die Lam! 
 

Gedig deur W.E.G Louw 


