


Dienstye:
Alberton LewenSentrum

Eredienstye: Sondae 08:15 | 10:15 | 18:00
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Belangrike datums vir 2019:
JANUARIE
6 Nagmaal
	 Woordskoolsertifikaatoorhandiging	(3-jr)
  NLK: Nuwe lidmaatkursus inleiding
 NLK: Ritme 2

FEBRUARIE
 Nagmaal
 NLK: Ritme 3
 NLK: Ritme 4
 NLK: Ritme 5
 NLK: Ritme 6

MAART
 Nagmaal & Lydensweek begin
 NLK: Ritme 7
 Skole sluit
 Lidmaatvoorstelling

TIENDES-/DANKOFFERBETALINGS
Baie dankie aan almal wat so getrou tiendes en/of 
dankoffers	elke	maand	betaal.	Net	‘n	vriendelike	
versoek dat die bankverwysing korrek gedoen word, 
bv.	TIENDE,	W	PRETORIUS	(3333).	

BELANGRIK: Die bewys van betaling vir tiendes/
dankoffers	moet	na	info@als.org.za	gestuur	word.
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Met	ons	19de	verjaardag	het	ons	‘n	reeks	gedoen	
oor	die	Sleutels	–	ons	het	gepraat	van	‘n	kind	wat	op	
sy	19de	verjaardag	meer	verantwoordelikheid	kry	
en indirek meer sleutels kry. Die reeks was vanuit          
Matt.16:16	gedryf	en	ons	het	die	feit,	dat	Jesus	vir	
Petrus	sy	identiteit	gee,	baie	beklemtoon.	Jesus	sê	
jou	nie	wat	jy	moet	doen	nie,	maar	eerder	wie	jy	
is,	en	vanuit	wie	jy	is,	leer	jy	wat	jy	moet	doen.	Dit	
pas	jou	soos	‘n	handskoen.	Ons	het	verder	gekyk	
na	wat	God	ons	alles	gee.	Ons	het	in	Ef.	4	gesien	
dat Hy aan ons geskenke gee. Deur die kruis en 
opstanding	het	Jesus	die	vyand	oorwin	en	deel	Hy	
met ons die oorwinning deur vir ons geskenke of 
gawes	te	gee.	Elkeen	het	iets	ontvang	om	te	doen	
en	sodoende	‘n	bydrae	te	lewer.	Die	voordele	en	
gevolg	van	almal	wat	hulle	plek	ontdek,	was	vir	
my	die	hoogtepunt.	Die	Kerk	word	sterk,	alles	wat	
Jesus	bedoel	het	dit	moet	wees,	en	die	Kerk	word	
volwasse	en	verteenwoordig	Jesus	goed	in	die	
wêreld.	Jesus	is	die	hoof	van	die	liggaam	wat	goed	
saamwerk	–	ek	dink,	net	soos	dit	‘n	droom	vir	Jesus	
is,	moet	dit	‘n	droom	vir	ons	word	om	Kerk	meer	
en	meer	so	te	sien.	Ons	het	ook	gesien	God	gee	aan	
ons	wapens.	Dit	is	natuurlik	in	Ef.	6.		Die	stryd	is	nie	
teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte wat 
ons	wil	verwoes.	Die	wapens	maak	ons	sterk	in	ons	
verhouding	met	Jesus,	want	as	ons	naby	aan	Jesus	
bly,	is	ons	sterk.	Ons	sterkste	wapen	is	gebed	en	ons	
intieme	gesprekke	en	tye	saam	met	Jesus,	die	Vader	
en die Heilige Gees. Bid, bid, bid was die antwoord.

Een	van	die	belangrikste	punte	kon	ek	nie	bespreek	
nie	weens	gaspredikers,	ens.	Dit	is	dat	God	aan	
ons	geleenthede	gee.	Daagliks,	weekliks	kry	ons	
geleenthede	om	die	sleutels,	gawes	en	wapens	te	
gebruik.	Elkeen	kry	deurgaans	die	geleenthede	
in	hulle	lewens.	Hierdie	geleenthede	is	baie	
keer	verbloem	of	gekamoefleer	in	wat	ons	noem	
probleme.	Uitdagings,	vervolging,	verdrukking;	
enige	vorm	van	‘n	probleem	is	vir	die	kind	van	God	
‘n	geleentheid	om	sy	sleutels,	gawes	of	wapens	te	
gebruik.	Alles	hang	van	jou	persepsie	en	uitkyk	af.	
As	jy	nie	die	geleentheid	kan	raaksien	nie,	dan	mis	
jy	‘n	kans	om	te	groei	en	te	beleef	dat	God	goed	
is,	jou	geroep	het	en	wil	gebruik.	2019	gaan	weer	
vir	my	en	jou	baie	geleenthede	bring	–	ja,	ek	weet	
baie	probleme	en	uitdagings-		maar	ek	verkies	om	
hulle	eerder	te	sien	as	geleenthede	van	geloofsgroei,	
geleenthede	van	intieme	groei	en	groei	in	my	
geestelike	verhouding	met	Jesus	en	die	Heilige	Gees.	
Mag	jy	in	2019	kies	om	nie	van	probleme	te	praat	
nie,	maar	eerder	van	geleenthede.	Geleenthede	om	
jou	sleutels,	gawes	en	wapens	te	gebruik	en	so	God	
en	Jesus	regtig	beter	te	leer	
ken.

Voorspoedige	2019.

Andries Enslin
Presiderende Prediker

Alles hang van 

jou persepsie en 

uitkyk af

3.

29

GOD GEE AAN ONS....

Emmanuel jaardatums: 2019
  Januarie 
 Februarie 
  Maart
  April
 Mei
 Junie 
 Augustus
  September 
  Oktober 
  November 

17
12
17
25
16
20
15
19
17
14

(Meld	die	lidnommer	indien	moontlik).	
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Vir	baie	mense	wat	nog	nie	in	kleingroeplewe	
betrokke	is	nie,	is	‘n	kleingroep	amper	iets	wat	net	
vir “sekere” mense bedoel is. Mense wat baie “tyd” 
op	hande	het,	of	dalk	dié	wat	al	ver	gevorder	het	in	
hulle	teologie.	Of	dalk	selfs	vir	enkellopendes	wat	
graag ander mense wil ontmoet! Die feit is eintlik so 
eenvoudig	soos	dit:	Jy	kan	nie	ernstig	wees	oor	kerk,	
en	nie	ernstig	wees	om	aan	‘n	kleingroep	te	behoort	
nie.	Kleingroepe	is	net	so	deel	van	kerkwees	soos	
wat	‘n	Sondag-Erediens	deel	is	van	kerk.	Alreeds	
met die eerste gemeente in Handelinge 2, is daar een 
woordjie	wat	uitstaan	wat	die	manier	beskryf	hoe	
hulle	dinge	gedoen	het.
Die	woordjie	S A A M .  Hulle	het:
-			hulleself	aan	die	leer	van	die	apostels	gewy
    Handelinge 2:42
-			die	lewe	saam	gedeel	 Handelinge		 2:42
-			saam	in	gebed	getree	 Handelinge		 2:42
-			vrygewig	gegee	 	 Handelinge		 2:45
-			Saam	aanbid		 	 Handelinge	 2:47
-			Saam	getuig																								Handelinge		 2:47

So,	wat	sê	hierdie	vir	ons	vandag?	As	jy	dan	gaan	
kyk	na	LewenSentrum	se	ritmes,	gebaseer	op	ons	
visievers	uit	Markus	12:29-31,	asook	na	Jesus	
se	finale	opdrag	in	Matteus	28:18-19,	vorm	dit	5	
Bybelse doeleindes wat ons nastreef om gesonde 
kleingroepe	in	LewenSentrum	te	vestig:
Evangelisasie: “Gaan dan na al die nasies toe en 
maak	die	mense	my	dissipels…”	Matteus	28:19
•			In	ons	kleingroepe	wil	ons	betrokke	wees	by			 				
    sending en uitreik
Broederskap/Gemeenskap:	“…doop	hulle	in	die	
Naam	van	die	Vader	en	die	Seun	en	die	Heilige	
Gees…”		Matteus		28:19
•			In	ons	kleingroepe	bevorder	ons	saamwees	in		 	
					Christus	(Koinonia)
Dissipelskap:	“Leer	hulle	om	alles	te	gehoorsaam	
wat	ek	aan	julle	opgedra	het…”	Matteus		28:20
•			In	ons	kleingroepe	leer	ons	uit	God se Woord vir 
vandag se lewe. 

Aanbidding:	“...	Daarom	moet	jy	
die	Here	jou	God	liefhê	met	jou	hele	
hart,	met	jou	ganse	siel,	met	jou	totale	
verstand	en	met	al	jou	krag…”		Markus	
12:30

•			In	ons	kleingroepe	gebruik	ons	aanbidding om 
God	te	verheerlik
Bediening:	“…jy	moet	jou	naaste	liefhê	
soos	jouself…”		Markus	12:31
•			In	ons	kleingroepe	wil	ons	
diensbaar wees
Die	manier	waarop	Christene	
mekaar	hanteer	en	die	
kwaliteit	van	Christene	
se lewe saam as 
geloofsgemeenskap,	is	
van kardinale belang vir 
die getuienis van die 
kerk	en	die	volharding	
van gelowiges in die 
wêreld	van	vandag.	
In	só	‘n	gemeenskap	
byvoorbeeld: kan mense 
wat deur egskeiding gaan 
uitvind dat daar iemand is 
wat	help	en	bystaan,	ouers	in	
pyn	en	hartseer	kan	ander	vind	
met	wie	hulle	hul	seer	en	pyn	kan	
deel en die twyfelende, soekende, 
nog-nie-gelowige	kan	liefde,	omgee	en	
‘n	geestelike	tuiste	ervaar.	In	die	Christelike	
gemeenskap,	soos	die	kerk,	maar	veral	dan	die	
kleingroep,	kan	‘n	persoon	verhoudings	ontwikkel	
wat	kan	help	om	enige	krisis	te	weerstaan.
Ons	het	‘n	verskeidenheid	van	groepe	regoor	
die	groter	Alberton-area	en	in	verskillende	
ouderdomsgroepe	(Jeug,	enkellopendes,	jong	
werkendes,	getroudes	met-	of	sonder	klein	kinders,	
“ou-getroudes”	en	seniors	(65+).	

i n  L e w e n S e n t r u m

5.

Kleingroepe
Ek het al heelwat wanindrukke gehoor van 
wat sommige dink kleingroepe oor gaan.

Jy word hartlik uitgenooi om deel te 
word van ‘n kleingroep.
Kontak Andries Minnaar by 011 867 7244 
of minnaar@als.org.za
Raak vandag nog deel!
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Ons rig hierdie boodskap met opgewondenheid 
en groot dankbaarheid aan almal wat betrokke 
was by Miracles 2018. Ons is dankbaar vir  elkeen 
se bydrae;  groot en klein. Die gee van ‘n geskenk, ‘n 
donasie, tyd opgeoffer en sommer net  liefde betoon 
tydens die drie bederf- en bediendae. ‘n Hartlike 
dankie aan u almal.
Psalm 145:14-16
  Die Here help almal op wat geval het.
        Hy ondersteun dié wat bedruk is.
  Die oë van almal is op U gerig,
        en U gee hulle kos op hulle tyd.
 U maak U hand oop en skenk U guns in  
  oorvloed aan al wat leef.

Met Miracles  2018 was dit ons ten doel om deel te 
kon hê aan dit wat die Skrywer van die Psalm bedoel 
het. Met julle hulp en met die Here aan die stuur kon 
ons “die wat geval het”, ophelp. Ons kan sy hande en 
voete wees om dié wat “bedruk” is te ondersteun. 
Ons kon die waarheid, van oë op Hom gerig, deel. 
Ons kon help om kos te gee, en hier veral aan 
instansies wat nie meer staatsondersteuning kry nie. 
Dankie vir dié van julle wie se hande oop was om 
sodoende ook God se oop hand te kon wees. 
Laastens, maar verseker nie die minste nie, dankie 
Jesus dat U guns oor ons uitstort. Met U oorvloedige 
guns, kon ons ook in oorvloed deel met die 
gemeenskap. 
Aan elkeen wat betrokke was; die komitee, skenkers, 
vrywilligers, die gemeente en die kerkbestuur: Baie 
dankie vir al julle bydrae en insette.
Francois Fouche

Hoekom sing ons?
Deel 4
Regdeur die Bybel word ons aangemoedig 
om te sing tot eer van die Here. 
Meer	as	dit,	is	dit	nie	regtig	‘n	opsionele	ietsie	wat	
jy	doen	nie.	Dit	is	meer	soos	‘n	bevel	of	‘n	baie	
sterk aanmoediging! Kolossense 3:16 “Laat die 
woord	van	Christus	ryklik	in	julle	woon	in	alle	
wysheid.	Leer	en	vermaan	mekaar	met	psalms	en	
lofsange	en	geestelike	liedere,	en	sing	in	julle	hart	
met	dankbaarheid	tot	eer	van	die	Here.”
Efesiërs	5:19	“Spreek	onder	mekaar	met	psalms	
en	lofsange	en	geestelike	liedere;	en	sing	en	
psalmsing	in	julle	hart	tot	eer	van	die	Here...”	
Hoekom	is	daar	so	hoë	premie	op	sang?	Musiek	en	
melodie	het	‘n	baie	misterieuse	uitwerking.	Musiek	
het	die	vermoë	om	‘n	groot	impak	op	jou	emosies	
te	hê.	Dink	bietjie	aan	‘n	paar	films:	Daardie	riller	
met die senutergende musiek, of die romantiese 
film	wat	trane	laat	opwel.	Niks	van	die	belewenisse	
sou kon gebeur sonder musiek nie. As musiek en 
woorde	meng,	het	dit	‘n	radikale	impak.	Eerstens	
maak	musiek	dat	jy	lang	paragrawe	woorde	
sommer	net	kan	onthou.	Dink	aan	jou	gunsteling	
liedjies	wat	jy	op	iPod,	radio	of	DVD’s	saamsing.	
Hoe moeilik sou dit wees om al daardie woorde uit 
jou	kop	te	leer	sonder	musiek?	Met	musiek	is	dit	
kinderspeletjies.	Nou	verstaan	ons	die	aangehaalde	
skrifte	beter.	God	wil	hê	dat	ons	Hom	in	ons	sang	
prys,	maar	dat	ons	ook	opgebou	word	deur	sy	
Woord wat ons sing. So word ons gedagtes en 
emosies getransformeer om gelykvormig te word 
aan	sy	gedagtes.	Laastens	is	dit	ook	proklamasies	
wat	ek	en	jy	maak.	Daar	is	‘n	groot	verskil	tussen	
om	die	Woord	net	te	hoor,	of	om	die	Woord	te	
hoor	en	te	bely	(met	jou	eie	mond	te	spreek).	Jou	
belydenis	het	groot	krag.	So,	wanneer	jy	die	Woord	
van	God	sing,	het	dit	skeppingskrag	in	jou	lewe.	
Spreuke	18:21
Sang	is	dus	‘n	kardinale	
deel van die kind van God 
se lewe.

Vriendelike	groete
Jean Marais
Hoof-aanbiddingsleier
Vir	meer	inligting	stuur	‘n	
e-pos	na	Jean	by	
jean@als.org.za	of	skakel	
by 081 386 7735
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#Skitter 2018, Alberton Lewensentrum se eerste 
Meisieskonferensie	het	plaasgevind	op	27	Oktober	
2018.	Die	doel	van	die	geleentheid	was	om	meisies	
toe te rus en te bemagtig met kennis oor algemene 
belangstellingsvraagstukke waarmee tienermeisies 
vandag	worstel.	Gesprekke	is	hanteer	deur	kenners	
en bekendes soos:

Dr Therina Mol (Mediese dokter):
Sy	het	gesels	oor	VROUWORD	
•			Hoe	gemaak	–	ek	word	nou	groot?
•   My lyf verander.
•			My	hormone	verander.
•   Dinge gebeur met my lyf.

Clarice Pieterse (Bekende en stigter van Clarice 
& Die Reënboogkidz): 
Het gesels oor REINHEID
•    Wat word van my verwag as 
						Christen-meisie?	
•				Wat	is	te	ver	in	ŉ	verhouding?
•				Waarheen	lei	hierdie	verhouding?
•				Hoe	ernstig	kan	ons	raak?

Juanita Velts (Glanspersoonlikheid / bekende):
Het	gesels	oor	VERHOUDINGS
•				Verantwoordelikhede	op	hierdie	ouderdom

Lindi Delport (Hoofsanger van die groep ANDERS):
Het gesels oor IDENTITEIT 
•			Uniekheid
•			Waar	pas	ek	in?
•			Hoe	gemaak	met	vriende	wat	my	beïnvloed?

Suna Robberts (“Celebrity”-grimeerkunstenaar): 
Het gesels oor SELFSORG
•   Om meisies toe te rus met die nodige kennis om   
				hulle	hare,	ens.	te	versorg.
•			Doen	ŉ	makeover	die	oggend	op	die	verhoog.	
•   Wat is te veel en overdone met	grimering?
•   Wat is mooi en trendy	op	hierdie	ouderdom?
Gedurende	die	oggendprogram	het	elke	meisie	ŉ	
geskenkpakkie	ontvang.	Daar	was	ook	verskeie	
pryse	en	geskenkpakke	op	die	spel.	‘n	Photobooth-
kompetisie	is	deur	die	loop	van	die	oggend	
aangebied.	Dit	het	behels	dat	die	deelnemers	ŉ	selfie	
moes neem by die #skitter muur.

9.

Die doel van die geleentheid 
was om meisies toe te rus en te 
bemagtig met kennis oor algemene 
belangstellingsvraagstukke waarmee 
tienermeisies vandag worstel.

Die	gelukkige	wenner	het	ŉ	geskenkpak	van	Willa	
Krause-velsorgprodukte	huis	toe	geneem.	
Die	volgende	pryse	was	ook	op	die	spel:
•		Willa	Krause-velsorgprodukte	
•		4	x	Nimue-velsorgreeks	geskenkpakke
•		1	x	Spa	Geskenkbewys	van	Oohlala	Parties

8.



Dit is belangrik om vir al die verskillende Skole by die Inligtingstoonbank te registreer

10.

2018	was	‘n	besonderse	jaar	vir	die	jeug	van	
Alberton	LewenSentrum.	Oorgee	en	Trefpunt	het	
elkeen‘n	fantastiese	jaar	gehad	wanneer	dit	kom	by	
geestelike groei. Big Days	en	die	kampe	was	van	die	
grootste	belewenisse	waar	God	onderling	gewerk	het	
gedurende	die	jaar.	Tieners	het	weer	die	kans	gekry	
om	hulle	harte	vir	Jesus	te	gee	en	weer	betekenis	
te	vind	in	hulle	lewe.	Groot	pret	is	ook	beleef	met	
die	talentkompetisies	Oorgee	Star en Trefpunt’s 
Got Talent,	die	skuif	van	Oorgee	na	Trefpunt	toe	
en	ons	afsluitingsdiens.	Meer	as	dit,	was	die	jaar	
vol Geesvervulde dienste en oomblikke wat nooit 
vergeet sal word nie. Graag bedank ons elke tiener 
vir	‘n	fantastiese	2018	meegemaak	en	bid	ons	dat	

die	lesse	hierdie	jaar	geleer,	jou	altyd	sal	bybly	in	
die	toekoms.	Ons	het	ook	die	geleentheid	gehad	om	
‘n	pad	met	80	katkisante	te	stap	en	hulle	groei	saam	
met	Jesus	waar	te	neem.	Ons	bid	dat	elke	katkisant	
in	ritme	met	God	sal	bly	soos	wat	hulle	ouer	word	en	
die	jong	volwasse	lewe	aanpak.
Maar	(daar	is	altyd	’n	maar),	daar	is	groot	planne	
wat vir ons wag in 2019 en ons wil graag elkeen 
uitnooi	om	hierdie	jaar	‘n	jaar van herlewing te 
maak!	Jy	moet	seker	maak	dat	jy	nie	uitmis	op	een	
oomblik	van	Oorgee	of	Trefpunt	2019	nie!	
Let asb. op na die datums wanneer die jaar 
afskop sodat jy kan inskakel waar jy moet:
11 Januarie –	Trefpunt	se	Vrydagdienste	begin.
13 Januarie	–	Oorgee	en	Trefpunt	se	Sondagdienste		
             begin. Katkisasie se inskrywings   
  begin.
18 Januarie	–	Oorgee	se	Vrydagdienste	begin.
3 Februarie – Katkisasie begin.

So die vraag is, is jy reg vir 2019? 

Want dit beloof om ‘n goeie jaar wees!

Seniortoer na Weesgerus 2018 
30	jonges	van	gees	het	vir	‘n	week	in	die	warm	
water	van	Weesgerus	gaan	baljaar.	Daar	is	vleis	
gebraai, geswem, gelag, gekuier en sommer maar 
net	weer	jonk	en	laf	gewees.	Natuurlik	was	daar	elke	
oggend	tyd	om	bietjie	te	gesels	rondom	die	Woord	
en wat belangrik is vir ons geestelike groei. Een van 
die	hoogtepunte	was	die	afsluitingsbraai	waar	daar	
vreemde	speletjies	gespeel	is	en	gelag	is	tot	ons	gelê	
het!	Nuwe	vriendskappe	is	gesmee	en	oues	versterk.	
Dankie	aan	almal	wat	saam	gekuier	het	en	ons	hoop	
om	jou	volgende	jaar	daar	te	sien.	

Paulus	se	bemoediging	aan	Timoteus	om	aan	te	hou	groei	
in	sy	verstaan	en	toepassing	van	kennis	lui	nog	waar	vir	
my	en	jou	vandag.	Wanneer	ons	indelf	tot	God	se	ryk	
waarhede	rakende	ons,	ontdek	ons	werklik	wie	ons	is	
as	kinders	van	God,	asook	waarvoor	Hy	ons	geroep	het.	
Hierdie	ontginning	van	waarhede	lei	ons	tot	ŉ	dieper	
liefde en waardering van God soos ons verstaan van die 
Vader	se	hart,	vir	ons	groei.	Deur	onsself	toe	te	rus,	neem	
ons	dus	ŉ	stap	verder	om	aksie	by	verstaan	te	voeg	en	so	
hierdie	liefde	van	God	aan	ons	medemens	bekend	te	maak.	
LewenSentrum	bied	deur	die	loop	van	die	jaar	vir	jou	
verskeie	geleenthede	van	kursusse	aan	wat	op	kritiese	areas	
van	menswees	fokus.	Maak	2019	ŉ	jaar	wat	jy	jouself	weer	
opskerp	en	groei	in	goddelikheid.	

N U W E  L I D M A at K U R S U S 
Hier	kan	jy	meer	inligting	bekom	rakende	die	DNA	van	
LewenSentrum.	Ons	visie,	missie	en	manier	van	kerkhou	
word	hier	bespreek.	In	hierdie	kursus	gee	ons	ook	inleiding	
tot	LewenSentrum	se	7-Ritmes	wat	‘n	integrale	deel	
van	LewenSentrum	se	bedieningsfilosofie	is.	In	hierdie	
7-Ritmes	leer	ons	jou	hoe	om	in	die	ritmes	van	Jesus	
te	leef,	sodat	jy	na	‘n	totaal	toegewyde,	Geesvervulde	
volgeling	van	Jesus	Christus	kan	groei.	Hierdie	kursus	dien	
as	vereiste	om	‘n	lidmaat	van	LewenSentrum	te	word.	

O N T D E K-J O U - P L E K K U R S U S 
Wie	is	jy	en	waarheen	is	jy	op	pad?	Dikwels	is	dit	vir	ons	
‘n	moeilike	vraag	om	te	beantwoord.	Is	dit	nie	dalk	beter	
om	te	vra:	“Wie	is	jy	en	waarmee	is	jy	besig	nie?”	Dit	wat	
ons	doen	reflekteer	tog	iets	van	ons	eindbestemming.	Tog	
lyk en voel dit soms asof ons nie altyd weet waar om te 
begin	nie.	Ons	probeer	jou	help	om	jou	in	‘n	bediening	
te	plaas	wat	binne	jou	passie	val.	Waarvoor	wag	jy?	Kom	
ontdek	jou	plek!

H U W E L I K S K U R S U S
‘n	Troudag	is	‘n	monument	van	God	se	teenwoordigheid	
in	‘n	bruidspaar	se	lewe.	Hierdie	dag	moet	moontlik	nog	
vir	jou	aanbreek,	of	dalk	moet	jy	weer	die	herinneringe	
van	hierdie	dag	afstof.	Die	huwelikskursus	is	geskep	om	
jou	en	jou	eggenoot,	of	verloofde	te	fasiliteer	deur	kritiese	
gesprekke	vir	‘n	gesonde	huwelik.	Ons	sien	‘n	gesonde	
huwelik	as	ŉ	huwelik	wat	God	verheerlik.	Dus	is	julle	as	
getroude,	of	verloofde	paartjies	welkom	om	weer	vars	
energie	en	momentum	in	julle	huwelik	te	kom	blaas.	
Gesprekke	sluit	in;	God	se	perspektief	oor	‘n	huwelik,	rol	

van	die	man	en	die	vrou,	konflik	en	kommunikasie,	asook	ŉ	
paar	lekker	toetse	om	jou	maat	beter	te	leer	ken.

O U E R S K A P V O O R B E R E I D I N G S K U R S U S
Is	julle	nuwe	ouers,	of	wil	julle	graag	Christelike	beginsels	
oor	ouer-wees	in	julle	lewens	vasmaak?	Daar	is	redes	
waarom	‘n	mens	ouerleiding	nodig	het.	Daar	is	nie	‘n	resep	
vir ouerleiding nie, maar net beginsels. Beginsels is moeilik, 
want	jy	moet	hulle	ken,	verstaan	en	bepeins	voordat	jy	hulle	
deel	van	jou	lewe	kan	maak	en	op	jou	situasie	kan	toepas.	Dit	
word	sterk	aanbeveel	dat	ouers	hierdie	kursus	bywoon.	(Dit	is	
verpligtend	vir	alle	ouers	wat	die	eerste	keer	babas/	kinders	by	
LewenSentrum	inseën).

L E W E N S E N T R U M  S K O O L

R I T M E S K O O L
Almal	van	ons	het	ritmes	
waarmee ons leef. Ons wil 
graag by LewenSentrum ons eie 
ritmes	in	ritme	bring	met	dié	
van	Jesus,	soos	ons	lees	in	Markus	12:28-31.	Die	doel	van	die	
RITMESKOOL	is	om	juis	te	fokus	op	hierdie	7-Ritmes	van	
Jesus	en	te	vra	hoe	ons,	ons	eie	geloofslewe	in	ritme	met	Jesus	
kan	kry,	om	‘n	dissipel	van	Jesus	in	ons	alledaagse	lewe	te	
wees.

D O G M A S K O O L
Die doel met die DOGMASKOOL is om lidmate toe te rus 
om	‘n	beter	begrip	te	vorm	oor	Bybelse	leerstellings	binne	
die	dogmatiek	en	etiek,	asook	die	Bybelse	wetenskappe.	Die	
klasse word gedurende die week aangebied en bestaan uit twee 
periodes	van	45	minute	elk.	Vir	meer	inligting	of	registrasie	
rakende	hierdie	klasse,	kontak	die	kerkkantoor.

D I M E N S I E S K O O L
Indien	ons	as	dissipels	bewus	is	van	ons	eie	ritmes	in	ons	
lewens,	en	streef	om	die	ritmes	van	Jesus	in	ons	lewens	te	leef,	
dan	vloei	hierdie	7-Ritmes	in	ons	hele	menswees	saam.	Daar	
is	7-Dimensies	waarbinne	hierdie	7-Ritmes	in	ons	alledaagse	
lewe	plaasvind.	Die	doel	van	die	DIMENSIESKOOL	is	om	juis	
te	fokus	op	hierdie	7-Dimensies	van	ons	menswees,	waar	ons	
spesifiek	fokus	op	hoe	elkeen	van	hierdie	7-Ritmes	van	Jesus	
oorvloei	in	die	7-Dimensies	van	ons	menswees.

Kontak Rina by rina@als.org.za of skakel 011 867 7244.

Wees ’n voorbeeld vir alle gelowiges deur wat jy leer, in die manier waarop jy lewe, in 
jou liefde, jou geloof en jou integriteit. Totdat ek daar opdaag, konsentreer daarop om die 
Skrif aan die gemeente voor te lees, die gelowiges te bemoedig en om hulle te onderrig. 
Moenie die geestelike gawe verwaarloos wat jy ontvang het deur die profesieë wat oor jou 
uitgespreek is toe die ouderlinge van die gemeente jou die hande opgelê het nie. Gee jou 
volle aandag aan hierdie sake. Werp jouself in jou werksaamhede sodat almal jou vordering 
kan sien. 1 Timoteus 4:12b-15 NLV

t o e r u s t i n g
“...aan te hou groei in sy 
verstaan en toepassing 
van kennis...”
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