Lydensweek 3

15 MAART 2020
09:00 Erediens
Eric Scholtz
Johannes 9:1-41

09:00 Kategese gr 1-6
09:00 Kleuterkerk
18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe
Peet Crous
Jesus se familie.

19:00 Belydenisklas
Lydensweek 4

22 MAART 2020

"Holy Family" - Tom Slack, 7 May 2012

09:00 Erediens
Immanuel van Tonder
18:00 Aanddiens
Jeanri Bezuidenhout
Lydensweek 5

29 MAART 2020
09:00 Erediens
Michiel Botha
18:00 Aanddiens
Immanuel van Tonder

Palmsondag

5 April 2020
09:00 Erediens
Fay van Eeden – Doop
09:00 Kategese gr 1-6

Voorbidding:

09:00 Kleuterkerk
09:30 Lynnwood Oord-diens
Michiel Botha
18:00 Aanddiens & Pelgrimsgroepe
Jeanri Bezuidenhout
19:00 Belydenisklas

Greta Freyer, Helderkruin Singel 31, Woodhill,
084 519 9551 – siek.
Stina Watts, Lynnwood Oord 23, The Hillside 315,
082 868 3382 – hospitaal.
Patsy Grobler van Midstream, 082 787 8421,
Gerbie oorlede.

Kerkkantoorure: Ma – Do 07:30 – 12:30; Vr 07:30 – 12:00.

Die week se kalenderaktiwiteite
Maandag:

Gemeentevroue 16:00 (A21).

Dinsdag:

Bybelstudie 08:15 – Peet Crous 079 893 5572.
Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413.
Nuwe Generasie Bybelskool 19:00 (Jeuglokaal).

Woensdag:

Kleingroep vir Mammas met babas en kleuters 10:00 – 11:30 (in die jeugsentrum) –
Liesel Strasheim 082 344 4323.

Donderdag:

Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord) – Michiel Botha.
Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413.
Skole sluit.
Gebedsgroep 08:30 (B5). Hanthi 083 293 0263 | Peet 079 893 5572 met gebedsversoeke.

Vrydag:

Kalenderaktiwiteite 31 Maart tot 4 April
Dinsdag:

Skole open.
Bybelstudie 08:15 – Peet Crous 079 893 5572.
Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413.
Nuwe Generasie Bybelskool 19:00 (Jeuglokaal).

Woensdag:

Kleingroep vir Mammas met babas en kleuters 10:00 – 11:30 (in die jeugsentrum) –
Liesel Strasheim 082 344 4323.
Ratanang-Vroueaksiegroep vir huishulpe 14:30 (Saal) – Annatjie Pienaar 072 146 8212.

Donderdag:

Bybelstudie 09:30 (Lynnwood Oord) – Michiel Botha.
Tabita Naaldwerkklasse 14:00 (Kerksaal) – Selma du Preez 082 448 6413.
Gebedsgroep 08:30 (B5). Hanthi 083 293 0263 | Peet 079 893 5572 met gebedsversoeke.

Vrydag:

Die aansoeke vir die predikantspos in Lynnwood Gemeente het op 29 Februarie gesluit. Ons het 51
aansoeke vir die pos ontvang. Ons is baie dankbaar vir die uitstekende gehalte wat die aansoeke
weerspieël. ’n Kommissie wat die kerkraad aangewys het, is nou in ’n proses om te bepaal watter
aansoekers ons vir onderhoude wil nooi. Die onderhoude behoort vroeg in April gevoer te word.
Ons reken op u voorbidding vir die verdere verloop van die proses.

Nuwe speelrame by Lynnwood Gemeente.

Toe breek die son deur...
Naby Rosendal in die Oos Vrystaat is een van my heel gunsteling plekke: 'n plaas met die naam
Koeiejenfontein. So wyle terug het Karin en ek die plek ontdek aan die voete van die Drakensberge. Teen
die hang van 'n koppie in 'n klofie vol bome staan daar 'n paar sandsteenstrukture waarvan die een 'n
gastehuis is. Aan die agterkant van die gastehuis, in die skadu van drie groot rotse, het die gasvrou 'n prieel
laat span: "Jy kan dit die rotskerk noem," stel ek voor. "Met 'n sandsteen-preekstoel aan die een kant en
houtbankies wat mens uit die bos kan maak. Dan verhuur jy dit vir begrafnisse en huwelike. Nie meer as
so 30 mense nie en op die vloer gooi mens houtsnysels vir stof en vog."
My genoot in die eg beveg een of ander virus (nie van die Corona familie nie) en ek gaan stap Saterdag
alleen in die koppe. Daar groei die mooiste veldblomme en ek is ook nie haastig nie, so ek sien dit raak.
Dis trietsige weer wat maak dat mens maklik sal nat reën, maar vir eers hou die weer. Net onder die opstal
verwonder ek my oor al die geboue wat seker al dekades staan en dink dadelik dat mens dié geboue kan
benut as die rotskerk te nat of koud is.
Met al die planne wat ek namens die gasvrou beraam, kom ek nie regtig agter dat ek by 'n kraal instap nie.
Toe ek tot verhaal kom, sien ek dat een van die mure 'n hoë rots is soos in die rotskerk en die ander mure
het mense met klippe uit die omgewing gebou. Daar is twee hekke en die kraal is omtrent so groot soos
ons kerksaal en in die ander hek staan daar twee perde. Die hings is 'n Fries met 'n borskas so groot soos 'n
dubbeldeur yskas. Langs hom met ewe gespitste ore staan 'n resies merrie; mooi hoog by die skouers en
aansienlik skraler.
Gelukkig onthou ek 'n dokumentêre program van "The horse wisperer," want my vinnige reaksie was om
reguit na die perde te loop, uitgestrekte hand wat hulle dan kwansuis nader sou roep. Maar die perde
kenner het heel anders aanbeveel: kyk skuins weg van die perde sodat jy hulle uit die hoek van jou oog kan
dop hou, kyk ook effens af en laat jou skouers hang. Dit stel die perde op hulle gemak en miskien kom stel
hulle ondersoek in. Oomblikke nadat ek stilstaan, kom die merrie nader en begin my besnuffel nes 'n
wafferse hond. Die hings kom ook later nader en druk my met sy kop as ek ophou om hom te krap. Met
haar fluweellippe ondersoek die merrie selfs my hare en ek los my hoed wat op die grond val. Net toe
breek die son deur die wolke en die ligstrale steel oor die Goddelike oomblik. Die gevoel, wete en
belewenis van God se nabyheid kan geen beursie mee meeding nie.
Bietjie later begin dit reën en ek draf huis toe. Soms moet mens wag en wegkyk om vriende te maak. Dis
moeilik want daar bruis 'n stukkie Petrus deur my are wat beheer wil neem en rigting wil bepaal, maar tog
kry ek 'n Epifanie-geskenk.
Groete
Peet Crous
(Namens die predikantespan)

Baie dankie aan die lidmaat wat die
ups (uninterupted power supply)
vir die kerkgebou geskenk het.
Twee sake uitstaande:
1. Sonpanele dan hou ons "groen" eredienste.
2. Koppel ups aan die kerkkantoor.

Gemeentevroue
Groep 3 hou
Bybelstudie saam
met
met Immanuel.
Immanuel

Whatsapp foto's aan:
073 659 3440.

My naam is Dean Bentley.
Ek is 'n tweede jaar Teologie
student by Die Universiteit van
Pretoria. Ek is passievol,
entoesiasties en waardegedrewe.
Ek hou daarvan om met mense te
werk en ek is mal oor 'n uitdaging.

My naam is Natasha Vermeulen.
Ek is tans besig met my honneurs in interne oudit by die Universiteit van
Pretoria. My passies is musiek, skryf, fotografie en om tyd saam met
hartsmense te spandeer. Die natuur is vir my `n baie spesiale plek en
daarom is kamp en staproetes altyd bo aan my lysie. Ek gee vir graad 9`s
sondagskool en geniet dit om deel te kan wees van hulle groeifase. Ek
hou daarvan om mense se stories te hoor en te help waar ek kan of net `n
oor te wees wat luister. Ek sien uit om in beheer te wees van die studente
bediening en om almal beter te leer ken die jaar. Skakel my gerus vir
enige vrae of net `n lekker kuiersessie.

Lynnwood Gemeente en die Corona-Virus
Op die oomblik is die verspreiding van die virus in Suid-Afrika baie beperk.
Ons het egter gebeurlikheidsplanne indien die verspreiding ons raak.
Sien die detail op ons webblad by www.nglynnwood.co.za.

Rina Brynard, Wilgers Aftree-Oord 1040,
Trollopestraat, Willow Park Manor, 012 813 8217,
was op 7 Maart, 92 jaar oud. Peet het tannie Rina
geluk gaan wens met haar verjaarsdag.

Roulaine Cronjé, Kingswood Village A5,
Gaystraat 317, Newlands, 083 980 5535, was op
13 Maart, 90 jaar oud. Peet het tannie Roulaine
geluk gaan wens met haar verjaarsdag.

Opleiding vir die nuut geinstalleerde klanksisteem!

Vrydag se sokker was vetpret by Jakaranda Kinderhuis 6.
Dankie vir die ondersteuning tannie Thea!

Liani Louw (vorige jeugwerker) groet
Jakaranda Kinderhuis 6.

Lynnwood vrouens by die Wêreldbiddag vir Vroue op Vrydag. Marie Behr dien op die komitee.
Dit was 'n baie mooi geleentheid.

Kontak ons
012 348 1245
Kantoorure: Ma-Do 07:30 – 12:30, Vry 07:30-12:00
kerkkantoor@nglynnwood.co.za;
www.nglynnwood.co.za
Posbus 36430, Menlopark, 0102
Sussexlaan 439, Lynnwood (GPS: S 25° E 28° 15.93)
084 588 4948 Juan Ferreira (koster)
073 267 7019 Maretha Brits (kombuis)
bets@nglynnwood.co.za (lokaalhuur)
012 348 1245 (CD bestellings (diens en begrafnis)
kerkkantoor@nglynnwood.co.za (Muur van
herinnering)

Whatsapp: 073 659 3440.
Lidmaatskap: Het jou inligting verander of wil jy 'n
lidmaat word? Aanlynvorm: www.nglynnwood.co.za –
meer info – vorms | Kontak: 012 348 1245 of e-pos
bets@nglynnwood.co.za.
Doopregistrasie: Aanlynvorm: www.nglynnwood.co.za
meer info – vorms | Kontak: 012 348 1245 of e-pos
bets@nglynnwood.co.za.
Parkering tydens eredienste: Almal word vriendelik
versoek om asseblief wettig en ook in die regte rigting
voor die kerk te parkeer tydens die eredienste, om
verkeerspolisie-optrede te voorkom.
Motorwagdonasies: Houers in die portaal beskikbaar.
Dankie vir u ondersteuning.
Elektroniese e-pos (Kontak): Indien u nog nie die
Kontak elektronies ontvang nie of weet van iemand
wat dit graag wil ontvang, kan gerus hulle e-pos
adresse aan die kerkkantoor stuur by
kerkkantoor@nglynnwood.co.za of WhatsApp dit aan
063 481 3864.
Herwinningshouers: In die parkeerarea
(Sussexlaan) – bring gerus herwinbare artikels.
Maak asseblief artikels, kartonhouers en blikkies plat.

Oorweeg asseblief biddend 'n dankoffer
d.m.v. een van die volgende wyses:
koevert, aftrek- of debietorder of
elektroniese oorplasing.
Bankbesonderhede:
NG Lynnwood, ABSA Takkode: 632005,
Tjekrekening nr. 540 580 014 (gebruik
asseblief u Voorletters en Van as
verwysing) en e-pos bewys van betaling
aan finansies@nglynnwood.co.za of
Snap Scan.

