
Oorgegee 

Sondag 24 April - wat gebeur vandag 

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 saam met 

ons aanbid.  Ons gebed is dat jy werklik ’n 

ontmoeting met God Drie-enig sal hê.  

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. 

08:30 | Bid saam vir die erediens in #KoMaIn 

09:00 | Familiediens | Hoofruim: Prof. Johan vd Merwe – Omdat Hy leef sien ek kans vir more (Joh. 20:26-31).   

09:15 | Kinderdiens en kategeseklasse | Ouditorium: Nienke Kemm  

10:00 | Geniet ‘n lekker koppie tee of koffie in die Atrium 

10:00 | Protea Aftreediens | Nagmaal: Dr. Daléne Flynn  

10:30 | Discipleship group | CAEIA: Jacques Mbuyi 

18:00 | Aanddiens | Ouditorium: Nienke Kemm - Die klippe sal dit uitroep (Luk 19:29-44 )  Hierdie vorm deel van ’n 

kort 3 weke Koninkryksreeks.   

19:00 | Belydenis- en kategeseklasse   

Pinkster 2022 

Genees verhoudinge  

29 Mei - 5 Junie 

29 Mei: n Geloofsfamilie, deur die Heilige  

  Gees wat . . . 

30 Mei: . . . bely dat Jesus die Here is 

31 Mei: . . . groei, tot die Here weer kom 

1 Jun: . . . dankbaar is, sonder kla of teëpraat 

2 Jun: . . . as verlostes leef 

5 Jun: . . . uit die blokke kom, bekwaam en  

  gewillig 

Dienste sal weer in die middae by Protea Aftree 

oord ook plaasvind. 

Aktiveer My liggaam 2022 



Passievol 

Geen kinderkerk, kategese en aanddienste op 

die volgende datums:  

 1 Mei 2022 (Langnaweek),  

 22 Mei 2022 (Gemeentekamp). 

Neem asb kennis: 

Die ma en kind– asook pa en kind oggende 

word  met ‘n familie uitstappie in die derde 

kwartaal vervang. Meer inligting sal later volg 

Ons Hemelse Vader, 

Baie dankie vir die Paastyd wat ons weer kon 

beleef.  Dankie dat U, U seun gestuur het om as 

mens die aarde te bewandel  en die voorbeeld 

vir ons te stel van hoe ons moet leef. 

Dankie Here Jesus dat U ons sonde op U 

geneem het.  Dankie dat ons skoon gewas is 

met U bloed.  

Help ons om in die komende week deur die bril 

van U bloed na die mense om ons te kyk.  Help 

ons om genade te betoon waar dit nodig is, en 

om hulp te verleen soos dit nodig is, en om te 

troos waar daar hartseer is.  

Maak ons bewus van die gawes wat U vir ons 

gegee het en help ons om daardie gawes aan te 

wend sodat hierdie stukkende wêreld kan heel 

word. 

Ons bid vir mense wat alles tydens die vloede in 

KwaZulu Natal verloor het .  Here, help hulle om 

op te staan en voorsien asseblief in alles wat 

hulle nodig het. 

Maak ons as gemeente in elke opsig gehoor-

saam aan U Woord.  

Ons bid dit alles in die Naam van Jesus ons Ver-

losser. Amen 

Gebed vir paastyd 

Bybelleesprogram 

Die leesplan vir April is by die Hoofruim se deure 

beskikbaar of kan ook op die webblad gevind 

word.   

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

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

as geloofsfamilie vorder. 

Belangrike datums vir ons families 

 Maand van  
Aprilmaand is Maand van oorvloed.   

 

Baie dankie vir kos en klere wat vir ons Maand 

van Oorvloed gebring het.  

Dankie aan elke gemeentelid wat die uitdaging 

aanvaar het om vanuit oorvloed aan armes te 

gee.  Die projek gaan steeds voort en met die 

koue wat nou vinnig op ons toegesak het is die 

nood soveel groter.  

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             

gedurende Aprilmaand.  

Die Gebedskalender is by 

die deure asook op ons 

webblad beskikbaar. 



Nuus van die sendingveld 

Straatkafee Vrydag 
Elke laaste Vrydag van die maand het ons    

gemeente ‘n heerlike nuwe ritme - lekker  

wegneemetes teen goeie pryse! 

Op 29 April verkoop ons heerlike hamburgers 

en dit vir slegs R30 per hamburger! 

Ons werk net op vooraf bestellings!  

Bestellings kan Sondag na die diens in die 

Atrium geplaas word of via die gemeentetoep 

of WhatsApp.  Kaartfasiliteite is beskikbaar. 

Maak seker jy bestel voor Dinsdag 26 April  

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.  

Kom kuier lekker saam! 

Sendeling Steven Katlego Kgswane is al sedert einde 2013 ‘n sendingvennoot van ons gemeente.  

Maandeliks het hy uitreike wat hy “Revelation Corner” noem.  Tydens 

hierdie uitreike gaan hy na verskillende straathoeke in die Wapadrand /  

Equestria areas en bid vir persone wat op die hoeke sit en wag vir werk.  

Hy deel die Goeie Nuus met hulle en deel ook bybels en kospakkies uit.   

Hy het ook ‘n kerk in Mamelodi vanwaar hy huidiglik oor naweke ‘n 

sopkombuis vir kinders in die gemeenskap begin het.  Die getal kinders is besig om te groei, soms 

tot 60 kinders op ‘n slag.  Hierdie kinders kom almal uit arm huise waar die ouers dikwels afwesig 

is of maatskaplike probleme soos werkloosheid, alkoholmisbruik en geweld voorkom.  Hy help ook 

waar moontlik die kinders met huiswerk.  Sy droom is om hierdie sopkombuis na ‘n daaglikse 

sopkombuis uit te brei .  ‘n Skenking van ‘n gas-

stoof en gasbottels asook borge vir 2 dae van die 

week maak die bediening tans moontlik.  Indien jy 

hier betrokke wil raak of selfs vir ‘n oggend wil 

gaan kuier, kontak gerus ons sendingspanleier, 

Danie Fourie by 073 254 7908. 



Weekprogram 

Groei saam in geloof 

Vrouegroep: 

Maandagaande | 19:00 | #KoMaIn. 

Ons begin weer op 9 Mei! 

Mannegroep: 

Woensdagoggende | 06:15 |Atriumsitkamer 

Manne is meer as welkom 

Jong werkende groep: 

Woensdagaande | 19:00 |Equestria 

Gemeentebybelstudie: 

Donderdagoggende | 09:00 | #KoMaIn. 

Ons reis verder deur Psalms! 

Snapscan 

Vir vinnige en 

maklike  finansiële 

bydrae. 

 

Laai die toep op jou 

LYNNWOODRIF GEMEENTE 

Kom na My toe 

Maandag 25 April - Gesinsdag 

19:00 Vrouebedieningspan - #KoMaIn 

Dinsdag 26 April  

09:00 Bybelskool - Atrium  

Woensdag 27 April  - Vryheidsdag 

Kerkkantoor gesluit 

Donderdag 28 April  

08:30 60Plussers uitstappie - Voortrekkermonument 

09:00 Gemeentebybelstudie - #KoMaIn 

14:30 Tabitas - Kerksaal 

Vrydag 29 April 

16:00 Straatkafee - Bestellings kan afgehaal word 

Saterdag 30 April 

07:00 Geen gebedsuur vanwee die langnaweek 

Sondag 1 Mei - Werkersdag  

08:30 Gebed - #KoMaIn 

09:00 Familiediens - Hoofruim:  Johan vd Merwe 

10:00 Koffie na die diens - Atrium 

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

Geen Kinderdiens, kategese of Aanddiens nie 

Maandag 2 Mei - Publieke vakansiedag 

Kerkkantoor gesluit 

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 

Klankstelsel 

Ons is steeds op soek na ’n klankstelsel vir die 

siekeboeg van een van ons aftree oorde.  In-

dien jy hiermee kan help kontak asb. vir Daléne 

Flynn by 082 550 2808. 

‘n Groot dankie vir soveel tydskrifte en boeke 

wat geskenk is.  Dit maak reeds ’n groot ver-

skil in ons bejaardes se lewens.  


