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-Huise wat Jesus volg -
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Verlede week se aanbreek van lente was ysig en soos 'n grappie wat ek gekry het: "Dit is asof ons in 'n
argument met winter was en hy uit die kamer gestap het en toe terug gedraai het en gesê het 'O ja, en
nog 'n ding…'"
Maar hierdie week ruik en voel dit 100% na lente en dit is heerlik! Hiermee saam is daar 'n lied van
Louis Brittz in my hart wat die heerlikheid van God besing en ook die nuutheid wat ons verhouding met
God inhou soos wat die nuutheid in lente vir ons uitgebeeld.

IN HIERDIE UITGAWE:
Gedagte vir die week
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Kruin Aksieplan
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Ek deel graag die woorde van hierdie lied met julle:

3
Erediens
Bybelskool
Lewensgroeisentrum
Werkskepping

As die dinge woorde raak en my woorde aanhou leeg raak
As die liedjies en die mooi gedigte wat ek bring, nie meer uit
Liefde kom en die liefde gaan
En die liefde gaan verby
My eerste liefde het gou vergaan Net 'n skaduwee wat oorbly
(Here skink in my):
Nuwe wyn, minder woorde, nuwe wyn,
Skinkergees bring,
Nuwe wyn, sielsjampanje, nuwe wyn,
Dis 'n teengif vir die passie wat so kwyn
Beste wyn, soetste wyn, die nuwe wyn
As my siel van droogte kraak, en die water nie meer werk nie
As die loot die wingerdstok se sap nie meer kan proe nie,
Die bruidegom het die beste wyn vir laaste uitgehou
Hy maak die water sielewyn,
En hy hou dit uit na jou
(Here skink in ons):
Nuwe wyn, minder woorde, nuwe wyn,
Skinkergees bring,
Nuwe wyn, sielsjampanje, nuwe wyn,
Dis 'n teengif vir die passie wat so kwyn
Beste wyn, soetste wyn, die nuwe wyn
(Nuwe Wyn - Louis Brittz)

Gebedsbediening
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Mosambiek sending
Voorbidding
Afsterwe
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Pos beskikbaar

6

gedagte
van die week

Vriendelike Groete,
Michelle

KOM NES JY IS ONS SAL JOU HELP

LEER JESUS VOLG
lewe met liefde, hoop en betekenis
www.kruin-kerk.co.za

t: 011 391 1343
www.kruin-kerk.co.za
Fiskaalstraat 30, Glen Marais
Kempton Park, 1619
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KRUIN AKSIEPLAN
BEDIENING TYDENS COVID 19 TYDPERK

DATUM / TYD

AKSIE

SAMESTELLER

INHOUD

Do 10 Sept
om
19:00

Zoom
Bybelskool

Danie

Stuur God bose mense hel toe of
eerbiedig Hy net mense se eie keuse?

ZOOM

Do 10 Sept
om
19:00

Zoom Selgroep

Michelle

The Chosen

ZOOM

Do 10 Sept
om
14:00

Nuusbrief

Sonja

Agkondigings en
Week program

WhatsApp
Gemeentegroep

Vr 11 Sept
om
08:00

Gedagte vir die dag

Danie

Stem-oordenking

WhatsApp
Gemeentegroep

So 13 Sept
om 08:00

Erediens

Schalk

Nuwe Lewe Preekreeks
Newe uitdagings, nuwe geleenthede

YouTube
KRUIN KERK

So 13 Sept
om 08:00

Kinderkerk Diens

Michelle / Anrich

God se groot boek van
wêreldrekords

YouTube
KRUIN KERK

So 13 Sept
om 17:00

Belydenisklas

Danie Malan

God se groot geskenk

ZOOM

So 13 Sept
om
17:00

Jeugpreek

Michelle van Tonder

Gr 8 - 10
Wees die lig

Instagram
LIVE

So 13 Sept
om 18:00

Kruin-Matrieks

Michelle / Anrich

Motiverende voicenote
vir Matrieks

WhatsApp
Gemeentegroep

So 13 Sept
om 18:30

The Great Colab

Sprekers

Ouerskap kursus gesprek

ZOOM

Ma 14 Sept
om
10:00

Handevat

Schalk

Spesiale Nuusbrief
Gesels oor die teks van
die week

Di 15 Sept
om
08:00

Gedagte vir die dag

Schalk

Stemboodskap met gedagte
vir huise: Lees, Bid, Gesels
en Doen saam

WhatsApp
Gemeentegroep

Di 16 Sept
om 17:00

Lewensgroeisentrum

Schalk

Kuier - Oop gesprekke

ZOOM

Wo 17 Sept
om
08:00

Gedagte vir die dag

Schalk

Stemboodskap met gedagte
vir huise: Lees, Bid, Gesels
en Doen saam

WhatsApp
Gemeentegroep

Wo 18 Sept
om 16:00

Kruin-Jeug

Michelle/ Anrich

Liedjie en kort
motiverende boodskap

WhatsApp
Gemeentegroep

Wo 18 Sept
om 16:00

Kruin-Matrieks

Michelle/ Anrich

Liedjie en kort
motiverende boodskap

WhatsApp
Gemeentegroep

Do 19 Sept
om
08:00

Gedagte vir die dag

Schalk

Stemboodskap met gedagte
vir huise: Lees, Bid, Gesels
en Doen saam

WhatsApp
Gemeentegroep

www.kruin-kerk.co.za

PLATFORM

E-POS
Gemeentegroep
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13 September 2020

Schalk Basson
Nuwe gedagtes, nuwe leefstyl
Schalk is amptelik beroep na Durham Presbyterian Church in Ontario, Kanada.
Ons bid hom Gods rykste seën toe en vertrou dat hy en sy gesin
baie gelukkig sal wees in Kanada.

SEPTEMBER

20 Sept

Nuwe uitdagings, nuwe geleenthede

Michelle

27 Sept

Genade wat alles nuut maak

Danie

BYBELSKOOL
God se woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voete - as jy graag dieper wil delf en nuut wil ontdek, skakel
gerus in by die Bybelskool wat Donderdae op Zoom aangebied word. Stuur jou naam en nommer na die Kruin
Whatsapp foon toe by 060 423 6970 om weekliks die Zoom uitnodiging te ontvang asook ander geestelike
boodskappe soos die Handevat, Stemboodskappe en Eredienste.
10 September
Stuur God bose mense hel toe of eerbiedig Hy net mense se eie keuse?
17 September
Het wetenskap bewys dat die christelike geloof vals is?
24 September
Kan jy die Bybel nog glo?

LEWENSGROEISENTRUM
Vir September maand is daar ‘n ope uitnodiging vir oop gesprekke oor wat op jou hart is, daar is geen vaste tema of
agenda nie. So kom kuier elke Dinsdagaand om 19:00 saam met ons oor zoom.
Stuur jou naam en nommer na die Kruin Whatsapp foon toe by 060 423 6970 om weekliks die Zoom uitnodiging
te ontvang.

WERKSKEPPING
Stephanus van Dyk het met Covid tyd sy werk verloor, hy was die Financial Controller by Kennametal, hy is opsoek
na ‘n finansieële pos bv. cost accountant, management accountant.
Skakel asb vir Stephanes vir ‘n volledige CV op 061 547 6240
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GEBEDSBEDIENING
"Anderkant die Ogiesdraad . . .
Die dood het die afgelope tyd so kort-kort aan baie deure kom klop, Here. Onverwags. Skielik. Party kon kans kry om vir
oulaas te groet, wanhopig vas te klou aan 'n stukkie lewe. Vir ander het die lewe net skielik gestop.
Ek wonder so baie oor die dood, Here. Christiaan glo met sy vyfjarige lyfie dat Jesus besig is om ons huisie te bou, en ons
elkeen kom haal wanneer ons kamer reg is. Hy glo ons huisie is amper klaar, daarom het die Here vir ou Basjan kom haal,
om solank die huisie op te pas. Hy kan nie wag om by U te wees nie. Hy wil vir U dankie sê dat U lief is vir kindertjies - ek
moet elke aand vir hom daardie verhaal lees. Hy wil die leeu sien wat saam met die lammetjie lê, hy wil hom so graag vryf.
Hy is so opgewonde . . . oor die dood. En U verstaan dit, Here.
Dalk is ons besig om die lewe verkeerd te verstaan, Here. Ons vergeet dat ons net hier kamp vir 'n rukkie. Ons vergeet dat U
vir ons elkeen 'n blyplekkie in die lewe se sand getrek het. Ons vergeet dat U ons tentjie opgeslaan het, daardie oomblik toe
ons oë die eerste keer die lewe raakgesien het. Ons vergeet dat ons nie vir altyd en altyd in hierdie tentjie gaan uitkamp nie.
Ons vergeet dat U besig is om ons plekkie te bou daar by U . . . ons nuwe huisie, ons nuwe blyplek. Ons leef so hard in ons
kampplekkie, dat ons vergeet dat U op 'n dag ons tentjie gaan opvou en saam met ons Huistoe gaan stap.
En hier waar ons kamp, Here, raak dit so dikwels vuil en stowwerig en seer. Die lewe waai sy stukkend so baie dae in ons
tentjies in en dan gaan lê dit diep in ons harte, daar waar net U kan kyk. Mense trap so dikwels oor die strepie wat U in ons
sand getrek, die strepie wat sê waar ons vir ons stukkie tyd hier op aarde mag kamp. En partykeer, terwyl hulle so deur ons
kampplekkie stap, verniel hulle ons harte, Here. Hier waar ons bly, Here, is die lewe so baie keer verkeerd en deurmekaar.
Hier, in die lewe se kampterrein, hier waar ons bly, skop die lewe stof in ons oë en dan huil ons harte. Hier waar ons bly,
Here, verlang ons na die tentjies wat reeds opgevou en gebêre is, en die kampplekkies wat skielik so leeg is.
Wanneer die lewe sy stof deur ons waai, Here, raak ons bang. En dan bou ons hoë betonmure om ons kampplekkies. Ons
hou ons harte eenkant, sodat die lewe se stukkend nie daar kan gaan vassit nie. Ons raak alleen agter ons hart se mure,
Here. Ja, ons sê en loop die regte woorde op die regte tyd, ons glimlag wanneer die lewe wil hê ons moet lag . . maar so baie
keer wil daardie lag net nie in ons oë gaan lê nie. Dit raak so baie keer alleen agter die muur wat ons om ons kampplekkies
bou, Here. En daar agter die muur, sukkel ons om U raak te sien. Daar agter die muur, voel dit so baie keer asof U die hekkie
agter U toegemaak het, en anderkant toe gestap het.
Dankie . . . dankie dat U nooit wegstap nie. Dankie dat U saam met ons in ons kampplekkies leef. Dankie dat U ons help om
ons tentjies uit te vee wanneer die lewe sy stof daar ingewaai het. Dankie dat U die ketel kook wanneer ons moeg raak, en
stil by ons sit wanneer ons nie meer weet watter kant toe nie. Dankie dat U nie weggaan nie. Dankie dat U ons sag herinner
om die muur af te breek, sodat ons weer verder kan sien en beter kan kyk. Dankie dat U ogiesdraad bring vir ons
kampplekkie hier op aarde ... ogiesdraad waardeur ons kan kyk na eendag se Eendag, na die Groot Begin wat daar vir ons
wag.
Help my om nie teen my kampplekkie vas te kyk nie, Here. Help my om deur die lewe se ogiesdraad te kyk en die Lewe raak
te sien. Die Lewe wat ons tentjies met soveel liefde versorg, en later stil opvou en wegpak . . . sodat ons vir altyd kan Leef.
Dankie dat U verstaan as ons harte huil oor 'n leë kampplekkie. Dankie dat U ons sag teen U vashou en stil vir ons sê dat U
ons nooit sal los nie. Dankie dat U nooit wegraak nie, Here. Dankie dat ons deur U ogiesdraad kan kyk, en opgewonde kan
uitsien na Eendag daar by U. Die Eendag wat vir altyd gaan aanhou. Die Eendag waar daar nie stof in ons oë gaan lê nie. Die
Eendag waar ons harte van blywees gaan lag. Regtig lag, Here.
Dankie dat ons nie meer bang hoef te wees vir die dood nie . . . .want die dood is maar net 'n tentjie wat opgevou word, sodat
ons vir altyd by U kan wees. Vir altyd en altyd se altyd.
Amen.
(Katrienkie@2020)
Gebeds-groete

www.kruin-kerk.co.za
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SENDINGSPAN
As enige iemand belangstel om deel van ons sendingspan te wees wat dr Manasse in Mosambiek of dr Chris Steyn in
Nederland wil ondersteun, skakel asb vir Brechtje Celliers by 078 456 1015.

VOORBIDDING
Heleen Geyer
Piet Dippenaar
Edwin Bohmer
Ben Kroukamp

Arina Davel
Hettie van Rooyen
Nannie Barnard

Theo van Wijk
Michelle Scholtz
Andri Erasmus

Marelise Espach
Corrie van der Merwe
Piet en Annatjie Swart

Elca Myburgh
Nico van Noordwyk
Haroldt du Toit

AFSTERWE
Ons innige meegevoel word betoon aan die familie van Vernon Keys met sy afsterwe.
Ons dra julle op in ons gebede.

Dankoffers kan deur middel van SnapScan gegee
word. Besoek gerus www.getsnapscan.com om
SnapScan op jou slimfoon af te laai of besoek die
App Store of Play Store. Ons Gemeente se
SnapCode word hiernaas vertoon.

NG Kempton-Kruin - Bankbesonderhede
Absa-bank Tjekrekening
NG Kempton-Kruin
Rek No.: 260 580 965
Takkode: 630542

Verwysing
DANKOFFERS
OF NOODFONDS
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