
Sondag 15 Mei - Vrouedankoffermaand O
orgegee 

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” 

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

09:00 | Familiediens | Hoofruim: Dr. Jorrie Potgieter – Gelukkig is dié met ’n goeie hart - Mat 5:8  

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

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

10:00 | Proteadiens:  Dr. Daléne Flynn  

10:30 | Discipleship group | CAEIA: Jacques Mbuyi 

18:00 | Aanddiens | Atrium: Nienke Kemm - Die gelykenis van die bruilof  - Mat. 22 / Luk 14  

Die laaste tema in ’n kort 3 weke Koninkryksreeks.   

19:00 | Belydenis- en kategeseklasse | Die Hoek en CAEIA  

NEEM ASB KENNIS - Ons Aanddiens is in die ATRIUM.  Ons kuier gesellig oor ‘n koppie koffie, saam 

as gesinne rondom tafels.  



  

Onderklereprojek 
Die Vrouebediening vra ons gemeentevroue om die 

bruin papiersakkie wat uitgedeel is, gevul met 

skoon, netjiese, bruikbare onderklere en/of 

higiëniese produkte terug te bring kerk toe.  Ons 

barmhartigheidspan sal die onderklere versprei 

waar daar behoefte is.  Bruin sakkies kan in die 

mandjies by die deure geplaas word. 

Meimaand is Vrouedankoffermaand 
Jou spesiale bydrae tot ons 

vrouedankoffer word waardeer.    

Vrouedankofferkoevert kan gedu-

rende Meimaand, met ‘n spesiale 

bydrae tot ons fondse, terugge-

bring word.  Vanuit die vrouedankoffer ondersteun die 

Vrouebediening projekte, aksies en ander bedieninge 

in ons geloofsfamilie. Hieronder is ‘n paar voorbeelde: 

Ondersteuning aan ons familiebediening - Jaarliks 

bederf ons graag ons katkisante en hul families met ‘n 

gesellige onthaal, na afloop van die Belydenis van 

geloof geleentheid.  Elke katkisant kry ook ‘n klein 

herinnering aan die geleentheid. 

 

 

 

 

 

 

Bybelstudie Kom groei geestelik saam met ons. 

Maandagaande  om 19:00 in #KoMaIn  

Ons bederf die onderwysers op ons terrein 

Hartlik welkom aan alle besoekers en nuwe   

lidmate.  Mag jy iets van die saam-wees van ‘n 

geloofsfamilie ervaar.  Kom maak kennis en 

drink saam ‘n koppie koffie na die erediens! 

Mag jy vanoggend verras word deur ’n vars 

ontmoeting met God Drie-enig.  

Ons bid graag vir jou - stuur gerus ‘n gebeds-

versoek na gebed@lynnwoodrif.co.za.   

Ons help ook graag - indien jy nood ervaar stuur 

gerus ‘n epos aan nood@lynnwoodrif.co.za .  

Families 

Neem kennis! 

Omdat ons volgende naweek op ons Gemeente-

wegbreek is, sal daar GEEN kinderdiens of 

kategeseklasse wees nie.   

Dagboek solank Sondag 5 Junie vir ’n baie 

spesiale Aanddiens.  Vyf van ons belydenis-

katkisante doen hulle belydenis van hul christe-

like geloof.  

Die Vrouebediening nooi die ouers, familie en 

vriende, asook ons lidmate, hartlik uit vir ’n 

spesiale saam-kuier in die CAEIA na afloop van 

hierdie erediens.   



Passievol 

Bybelleesprogram 

Lees saam met ons deur die Bybel! 

Die leesplan vir Mei is by die Hoofruim se deure 

beskikbaar of kan ook op die webblad gevind 

word.  Onthou om ’n plakker op ons “liggaam- 

plakkaat”  te plak sodat ons kan sien hoe ons as 

geloofsfamilie vorder. 

Crux naskool toebroodjieprojek 

 

Baie dankie vir die ondersteuning aan hierdie 

projek.  Ons voorsien 12 liter sop, per keer, vir 

ongeveer 60 kinders by Crux naskoolsentrum.   

Die volgende datums wat ons weer sop moet 

voorsien is: 

 29 Mei; 

 5 & 19 Junie 

 24 Julie. 

Indien jy kans sien om ’n keer of twee te help 

sop maak of dalk bereid is om bestanddele te 

voorsien soos “soup mix”, droë bone, pakkies 

soppoeier, sopvleis of maalvleis ens. kontak 

asb. Martie by 083 717 1304.      

Bid saam met ons gedurende Meimaand.  

Die Gebedskalender is by die deure asook 

op ons webblad beskikbaar. 

Gebed 

   Hemelse Vader 
 
Dankie vir seisoene en die mooi wat elkeen 
meebring. Dankie vir die pragtige herfsbome 
wat die natuur inkleur.  
Ons wil bid vir elke gemeentelid. Dra ons deur 
die seisoene wat ons nou beleef. 
Vir die wat 'n seisoen van afskeid deurmaak, 
vertroos hulle en lei hulle deur die rouproses. 
Vir die wat 'n seisoen van siekte beleef, genees 
hulle asseblief. 
Vir die wat 'n seisoen van werkloosheid moet 
hanteer, maak asseblief vir hulle nuwe deure 
oop. 
Vir die wat 'n oorloggeteisterde seisoen beleef, 
vra ons vir beskerming en vrede 
Vir die wat 'n seisoen van blydskap beleef, sê 
ons saam met hulle dankie.  
Help ons om deur hierdie seisoene U genade 
raak te sien en te beleef sodat ons nader aan U 
kan groei.  
Help ons om die mooi wat ons beleef te deel, en 
om mekaar se laste te dra wanneer dit moeilik 
gaan. 
Mag ons lewens getuig van U liefde. 
Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. 
Amen 

Sop en broodjie projek 60 Plussers 
 Kom kuier gesellig saam! 

Donderdag 19 Mei 2022 om 10:00 

Ons oë is kosbaar! Twee oogkundiges kom by 

ons kuier en gesels met ons oor oogprobleme en 

hoe om vir ons oë te sorg. Enige persoon is   

welkom om hierdie geleentheid by te woon. 

Koste: R30pp (Sluit tee en verversings in - kontant kan 

by die byeenkoms betaal word) 

Besprekings is noodsaaklik ter wille van 

voorbereiding van tee en verversings. 

Skakel of WhatsApp Vera von Wielligh by  

082 861 1369 . 

Kom geniet die oggend saam! 

 

 

 

BID SAAM MET ONS GEDURENDE PINKSTER 

Vanaf 26 Mei tot 5 Junie wil ons almal vra om 

deel van ons Pinkster gebedsketting te wees.  

Skryf jou naam (of jou gesin) in ‘n gebedsuur op 

die wit bord in die Atrium en bid elke dag in 

hierdie tyd saam met ons.  Riglyne vir jou 

gebedstyd sal voorsien word, met punte waar-

voor ons intree.  Gebed IS kragtig. 



Weekprogram O
pgerig 

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

van die afsterwe van  

Arina Klaartje (Arina) Kolver 

*18-03-1924 - †05-05-2022  

Mag God vertroosting bied aan familie en vriende. 

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 

Snapscan 

Vir vinnige en 

maklike  finansiële 

bydrae. 

 

Laai die toep op jou 

LYNNWOODRIF GEMEENTE 

Kom na My toe 

Maandag 16 Mei  

18:00 Finansies Werkgroep - #KoMaIn 

19:00 Vrouebybelstudie - Die Hoek 

Dinsdag 17 Mei  

09:00 Bybelskool - Atrium  

Woensdag 18 Mei  

06:15   Mansbybelstudie - #KoMaIn 

08:00  Devotions - Ouditorium 

09:00  Arbeidsentrumregistrasies - #KoMaIn 

10:30 Barmhartigheidspan - #KoMaIn 

18:00 Gemeenteraad - #KoMaIn 

Donderdag 19 Mei  

09:00 Gemeentebybelstudie - Die Hoek 

10:00 60Plussersfunksie— #KoMaIn 

14:30 Tabitas - Kerksaal 

Vrydag 20 - Sondag 22 Mei:  

GEMEENTEWEGBREEK 

Saterdag 14 April 

07:00 Gebedsuur 

Sondag 15 Mei  

08:30 Gebed - #KoMaIn 

09:00 Familiediens - Hoofruim:  Konsulent Dr. Tertius Erasmus 

09:15 GEEN Kinderdiens & Kategeseklasse 

10:00 Koffie na die diens - Atrium 

10:00 Willow Havendiens:  Dr.  Henry Green 

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

18:00 GEEN Aanddiens, Belydenis- & Kategeseklasse  

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 

Mini stereo hi-fi 

Het jy dalk ’n mini stereo hi-fi wat ook CD’s kan 

speel?  4 Luidsprekertjies sal ‘n bonus wees. 

Dr. Daléne Flynn wil graag, by een van ons af-

tree oorde se siekeboeg, musiek vir bejaardes 

wat in hoësorg lê, speel.  Kontak haar gerus by 

082 550 2808 vir hulp of enige navrae. 


