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 GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON 
www.gklyttelton.org.za 

ONS EREDIENSTE VANDAG  
Die Oggenddiens 
Ds. Christo Swanepoel bedien vanoggend die Woord hier by ons 

gemeente 

Die Skriflesing is Spreuke 24: 30-34 en Jesaja 5: 1-7.  

Die teks is Spreuke 24: 30 -31. 

 30Ek het by 'n lui mens se land verbygestap, by 'n 

onverstandige mens se wingerd: 
 31dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toegegroei onder 

die bossies, en die klipmuur was omgeval. 

Die tema: “God ondersoek my lewe met die oog op geestelike 

voorligting.” 

Hoofpunte: 

 1. Die werkswyse van die ondersoek. 

 2. Die bevindings van die ondersoek. 

 3. Die aanvevelings na die ondersoek. 

Sing: Psalm 33: 1 en 2; Skrifb 12-3: 1 en 2; Psalm 119: 4 en 11; 

Psalm 89: 6; Psalm 150: 1 en 3. 

 

Aanddiens 

Dit is vanaand die laaste ruildiens van 2017 en Ds Danie Potgieter 

van GK Rietvallei preek hier by ons. Welkom Dominee. 

Die Skriflesing is Sagaria 2 
Teks.  Sagaria: 4 en 5.  “Jerusalem gaan 'n stad sonder mure 

word, so baie mense en diere gaan daar in hom wees. 

Die Here sê: Ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees, my 

magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees.” 

http://www.gklyttelton.org.za
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ŉ Stad sonder mure! 

Sagaria sien ŉ engel wat besig om die stad Jerusalem op 

te meet. Dit gaan ŉ stad sonder mure wees- soveel 

mense en diere gaan in die stad kom woon. 

Nie net die wat gaan terugkeer uit ballingskap nie, maar 

uit elke volk en taal en nasie. 

Die Here se heerlikheid om en in ons! 

Sonder mure gaan die stad nie weerbaar wees nie. Maar 

meer nog, die Here se magtige teenwoordigheid sal binne in die 

stad wees. 

Leef as ŉ kerk sonder mure! 

So het die Here se Heilige Gees ook vir die kerk gegee as 
ŉ teken van vuur. Daarom moet ons nie as kerk van Christus 
leef met mure wat ons self opstel en trek nie, maar leef sonder 
mure wat die magtige heerlikheid van God om en in ons het. 
 

 

 MEELEWING 
 Rika, die dogter van Bert en Trudi Grobbelaar is raakgery 

deur ŉ onverskillige motoris. Haar been is op twee plekke 

gebreek en ook die enkel van dieselfde been. Rika is in die 

Pretoria-Oos Hospitaal en steeds in die hoë sorg eenheid. Ons vra 

dat u vir Rika, Bert en Trudi in u gebede sal opdra. Ons bid vir ŉ 

spoedige herstel. 

 Br Henry Engelbrecht het die afgelope Vrydag Bragiterapie 

in 1 Militêre Hospitaal ontvang. Ons vertrou dat dit suksesvol 

verloop het en dat jy spoedige weer die skoonveld sal kan 

aandurf. 

 Br Carel Impey word DV môreoggend in Unitas Hospitaal 

opgeneem waarna hy ŉ knievervanging sal ondergaan. Ons 

vertrou dat jy spoerdig weer op die been sal wees en dat die 

operasie goed sal verloop. 

 George en Wilma Lee se langverwagte Lana, het  die 

afgelope Dinsdag haar opwagting gemaak. Baie geluk George  en 

Wilma. Dit gaan met moeder en dogter goed en mag die nuwe 

aankomeling vir julle groot vreugde, liefde en seën meebring.   

 Tony Correia is nie van hier nie. By die afgelope 

toekenningsaand van die Blou Bulle Rugby Unie het Tony twee 

toekennings ontvang. Hy het provinsiale kleure/status as 
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skeidsregter ontvang en ook erkenning vir 5 jaar diens aan die 

Blou Bulle Rugby Skeidsregters. Baie geluk Tony. 

 

 

MANNA EN KWARTELS VIR DIE GEES 
TEMA: VERHEUG JOU IN DIE CHRISTELIKE HOOP!  
 
“God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is 

daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus 

Christus. Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang 

verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons 

verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van 

God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, 

want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek 

egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié 

hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort 

deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” (Romeine 5:1-5) 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE is veel gebruikte en ryk-in-

betekenis woorde deur Paulus in diens van sy Here. Kom ons put 

weer uit die lieflik verkwikkend bron. 

GELOOF 

Die herontdekking van die waarde van geloof in 1517 deur Martin 

Luther is wêreldwyd op 31 Oktober gevier. Duideliker as in 

Romeine is dit bykans nie te vind nie. “God het ons dan nou 

 Ons wil graag al ons lidmate wat weggaan tydens die 

vakansie ‘n aangename blaaskans toewens. Ry veilig en 

voorspoedig. 

 In besonder wil ons vir Ds. Christo en Griet ook ŉ heerlike 

en ontspanne rustydperk toewens. Dankie vir u harde werk en 

leiding deur die jaar. O ja, en moenie die hout vir die braaivleis 

vuur vergeet nie.  

 Aan die lidmate wat tuisbly, doen al daardie dinge wat jy 

nie gedurende die afgelope jaar kon doen nie en bederf jouself 

met daardie melkskommel wat jy al heel jaar wou gaan drink. 

 Namens myself en Ina wens ons u almal ŉ geseënde 

feestydperk toe. 
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vrygespreek deurdat ons glo.” Nie deur ons vir goeie werke af te 

sloof, stel ons God tevrede nie. Dan leef ons heeltyd in die 

onsekerheid oor ons verhouding met Hom. Die openbaring van die 

wonderlike boodskap van God se oplossing vir die mens se sonde, 

het vir Luther en baie gelowiges deur die afgelope eeue weer 

vreugde laat beleef. GELOOF is God se gawe om deel te hê aan die 

vryspraak van AL ons SONDES. God alleen vergewe, geen mens 

kan jou van jou sondeskuld voor God vryspreek nie. En wat God 

vergewe, is vir altyd weg agter jou naam! Skoongewas in Christus 

se bloed, sien Hy jou asof jy nooit enige sonde gehad of gedoen 

het nie. Hierdie geloofsekerheid gee vrede in die hart, nie waar 

nie. Aanvaar die gawe van sy liefde met vreugde. Prys God 

daarvoor! 

Maar geloof gee ook HOOP!  

Nou leef ons nog in die onvolmaakte wêreld. Vandag oorwinning 

oor die sonde, môre struikeling en moet jy weer vergifis vra. Die 

ongelowiges verlei jou om saam te sondig. Hulle staan jou selfs 

kragtig teë en veroorsaak geestelike (en ook liggaamlike) lyding! 

Moenie moedeloos word nie. Vestig jou HOOP op God. Nie in 

jouself of in mensgemaakte dinge lê jou krag nie. Deur die krag 

van sy Gees sal jy kan aanhou stry. Daarom kan jy selfs bly wees 

wanneer jy SWAARKRY, want dit leer jou vasbyt en stroop jou van 

valse selfvertroue. Maar wees veral bly oor jou hoop op die volle 

heerlikheid. God hou dit as erfenis in die hemel gereed vir elkeen 

wat glo. 

Die LIEFDE van God is die bewys van alles wat ons glo en 

waarop ons hoop. Die liefdesoffer van Christus aan die kruis is die 

volle betaling vir ons sondeskuld. Daarop is ons geloofsoë 

gevestig. Geen ander betaling kan genoeg wees vir my sonde nie, 

daarom is dit vir eens en vir altyd die enigste offer wat nodig was. 

Maar God doen meer! Hy stort sy liefde deur die Gees in ons harte 

uit. Dit bring ‘n loflied van dankbaarheid op ons lippe. Geen saak 

raak ons dieper en gee groter blydskap nie. Die liefde wat Hy in 

ons harte uitgestort het, spoor ons ook aan tot liefdesdade. Soos 

Jesus wil ons meer en meer dien, en is ons nie net op eie belange 

gefokus nie. Ons gesindheid van wrok en kwaad bly word verander 

na ‘n gesindheid van vergifnis uit liefde. Verhoudinge wat stukkend 

gebreek was deur die sonde, kan geheel word in Christelike liefde 
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– in die huis, die huwelik, die kerk en die gemeenskap. 

Laat jou dag ‘n dag van vreugde wees, omdat jy GLO, HOOP EN 

God se LIEFDE ervaar en kan uitdeel!  

   
Dr Callie Opperman  Emeritus Predikant Swakopmund-  November 2004 

 

KOEK VIR DIE VAKANSIE 
 

Vul u koekblikke vir die 

vakansie met heerlike 

tuisgebak uit Rusoord se 

snoepie! 

Gemmer-, klapper-, sjokolade-

, neute-, vla- en 

speserykoekies:   

R25 vir 250 gm of R30 vir 300 gm. 

‘n Verskeidenheid van beskuit soos karringmelkbeskuit, saad –    

en mueslibeskuit:  R40.00 vir 400 gm. 

Gemmer-, klapper-, sjokolade-, neute-, vla- en 

speserykoekies:   

R25 vir 250 gm of R30 vir 300 gm. 

‘n Verskeidenheid van beskuit soos karringmelkbeskuit, saad – 

en mueslibeskuit:  R40.00 vir 400 gm. 

Vars hoenderpasteie op Woensdae of andersins gevries. 

      R18 per pastei.  Slegs hoendervleis sonder allerhande ander 

 byvoegings. 

Melkterte en ander gebak op bestelling. 

Skakel Verna by 012 664 5835 om u bestelling te plaas of loer 

sommer in by Rusoord Centurion, H/v Potgieterstraat en 

Cradockstraat, Lyttelton Manor. 

 

PROPPIES EN DOPPIES 
Ons wil graag ons gemeentelede en die Voortrekker se 

Klipspringerspan  van Laerskool Constantia bedank vir hul 

volgehoue steun met die insameling van proppies en doppies 

waarmee rolstoele vir gestremdes aangekoop word. Ons het 

vroeër vanjaar ŉ rolstoel aan ŉ gestremde  dogter oorhandig. 

Die vakansieseisoen lê nou voor. Daar waar jy ook al gaan wees, 
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tel doppies en proppies op en bring die vroeg aanstaande jaar 

saam. 

DIE DOPPERPARLEMENT SE VISVANGKAMP  
Verlede Vrydag het die Dopperparlement se lede 

die pad gevat na die Vaaldam vir 

hul jaarlikse visvangnaweek. Dit 

was koud en nat, maar aan 

geesdriftige hengelaars is daar 

mos geen keer nie. Daar was 

ook geleentheid om agter die 

boot op die binneband te ski. 

Daar is gekuier, gebraai en 

Saterdagaand was daar ‘n potjie  wat tot op die 

bodem leeg ge-eet is. 21 lede van die DP het die 

kamp meegemaak. 

Party kon spog met goeie vangste 

maar ander se glimlagte was dalk 

groter as die vis wat hul gevang 

het. 

Hoe die ook al sy dit was ŉ goeie 

naweek en DV volgende jaar gaan 

die Dopperparlement weer visvang. 

 

Sr Elize du Plooy verjaar môre en dan is sy 80 jaar oud. 
Baie geluk Sr Elize, Ons wens u ‘n gelukkige verjaarsdag 

toe. Mag die nuwe lewensjaar vir u baie vruegde en liefde 
inhou. 

 
Sr Gerti Venter verjaar 9 Desember dan is sy 91 jaar 

oud. Tannie Gertie is in die Sorgsentrum by Heuweloord. 
Weet dat ons aan u dink en ons bid u vrede en liefde toe. 
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HIERDIE WEEK HOU ONS, ONS BESIG MET: 
Vandag: Die kollekte tydens die erediens is vir die Diens 

van Barmhartigheid en by die deure vir Instandhouding 

van die Erediens. Die ouderl inge en diakens van w yke 18 

en 19 is aan diens. Die susters van wyk 14 nooi u om saam 

met hulle ŉ koppie tee by Dopperdraai te kom geniet. 

Katkisasie:  Afsluiting.  

Die Bybelstudie het afgesluit vir die jaar.  

VERJAARSDAE    
Vandag: Thea van der Merwe.  

4 Desember:   Tiddo Voogt.  

7 Desember : Sr Hannetjie Matthysen.  

   

 KLEINADVERTENSIES  
R Riempies gebreek/stukkend? Stoele en 2 sitplek 

banke. Kontak Jan Plomp.  012-667-3003 of 084-767-4880.  

 

Erika en Germari  sien graag om na jou huis en diere 

wanneer jy bietjie gaan rus gedurende die Desember vakansie. 

Doringkloof en Lyttelton area.  Skakel Erika om jou datums vas te 

maak by 081 300 6395  

 

JOU NUTSMAN: Skakel vir Hendrik van der Linden by 071-

220-5683. 

 

Nut And Fruit man 

Neute en gedroogte vrugte te koop by George Lee.  Kontak hom 

vir meer inligting by 082-778-5511 of nutandfruitman@gmail.com 

George het ŉ wye verskeidenheid produkte wat amandels, 

cashew, grondboontjie, dadels, gemengde neute, jumbo 

rosyntjies, okkerneute, appelringe en nog meer insluit en wat 

meer is dit is vars! Skakel hom gerus.  

 

Skoonmaak van Matte, Meubels, Leer en Materiaal, 

Matrasse, Vensters, Geboue, Kantore, Store en Huise. Baie dankie, 

ALTA by 082-395-6449. Ons is beskikbaar gedurende Desember 

mailto:nutandfruitman@gmail.com
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ALGEMENE INLIGTING 
Predikant: Ds Christo Swanepoel, Burgerlaan 113, Lyttelton 

Manor. 012-664-2195. Selfoon 083-263-7641. E-pos 

swanepoel.gerefkerk@telkomsa.net 

Bedieningskommissie: Ouderling Kobus Erasmus. Tel 082-

334-1845 

Bestuuurskommissie: Ouderling Tiddo Voogt: 0828927748  

Voorsitter van die Diakonie: Diaken Johan van Rooyen Tel: 

083-430-5884 

Susters Voorsitter: Sr Griet Swanepoel. 012-664-2195 

Die Silwerkrone Voorsitter: Br Jan P lomp 012-667-3003 

Orrelis: Tertius du P lessis, Tel: 083-963-9993 

Koster: Mike Muller 012-667-3241 

Kerkkantoor: Dirk Schoeman 082-473-9135  

Bankrekening van die Kerk: Absa Bank Lyttelton, Takkode 

335-045, Rek No: 0600-340-077 

Die Kassier: Ouderling Kobus Robbertse 079-820-1329 

Bankrekening van die Diakonie: Bank: ABSA Rek: 600280031 
Tak: 632005  
Bankrekening van die Susters: Gereformeerde Susters 

Komitee, ABSA Bank Lyttelton Takkode 335045, Rek No: 600 340 

239 

Die Koerier: Ferdie van Wyk - ferdievw@telkomsa.net 

Gereformeerde Kerk Lyttelton  Skribas:   
H/v Stasie en Monument Strate  Oudl Carl Pohl                                                                                                    
Navrae: Dirk Schoeman                     Selfoon: 082-469-1620 
Tel 012-664-4325                              Oudl Pieter Bos    
E-pos: gkl@telkomsa.net                    Selfoon: 081-390-2321 
        
Attes Skriba: Henry Engelbrecht,  
Tel: 012 664 0714. Selno: 082-680-6821  
E-pos: henmet@telkomsa.net  
 
 
 
 
 
 
 
 

Emosionele Ondersteuningsnetwerk: Indien u 

emosionele bystand weens eensaamheid, siekte, trauma 

ens. beleef of net wil deel word van die emosionele 

ondersteuningsnetwerk in ons gemeente, kan u gerus 

vir Trudie Grobbelaar (koördineerder) skakel by tel: 

012 653 1195, of sel: 084 589 5965. 


