
 
Julie Nuusbrief 

 
Ons groet julle in die wonderlike naam van Ons Here 
Jesus Christus! Hý IS ons anker en ons vaste hoop. 
 
Dit is moeilik om te dink dat ons minder as ‘n maand 
gelede ons laaste nuusbrief uitgestuur het, en in die 
paar weke het ons almal, asook ons land se lewens 
en omstandighede so verander. Soveel het gebeur -  
o.a die 3de Vlaag van C19, KZN en Gauteng se 
onluste! 
 
Baie dankie aan elkeen wat 
gebid het vir die afgelope SIM 
Start oriënteringskursus vir 
nuwe SIM sendelinge wat aangebied was dmv Zoom 
vanaf die 21ste Junie. Ons loof die Here vir Sy 
getrouheid, dit het baie positief afgeloop en daar was 
geen beurtkrag onderbrekings gewees nie!! 
 

Die EMT (Ethnos Mission Training) het op 
31 Mei begin maar agv die die nuwe vlak 4 
inperkings wat aangekodig was, moes ons 

ongelukkig die kursus opskort.  Ons kon net 
4 weke van die 8 week kursus voltooi. Ons beplan om 
die volgende EMT, DV vanaf  4 Oktober tot 26 
November 2021 aan te bied. Die Junie studente kan 
dan ook weer aansluit vir die laaste 4 weke om 
sodoende ook hulle kursus te voltooi. 
 
Ons uitstuurgemeente, NG George Bergsig, het ook ‘n 
nuwe Leraar ontvang op 1 Julie met die opdrag van 
sending. Ons dank die Here vir ’n jong man wat deur 
die Here geroep is met ‘n mooi hart vir sending en vir 
die verlorenes. Met dank kan ons ook getuig dat die 
Here vir Ds Nati Stander aangeraak het 
en dat hy en die gemeente leiers kon 
rëel dat ons gemeente hande vat met 
mede Christene en ander gemeentes 
om ‘n vrag kos van skenkings vanuit die 
gemeente en die wyer gemeenskap na KZN kon stuur 
na die onluste daar. 
 
Op ‘n meer persoonilke vlak wil ons ook baie Lof en 
Eer aan God bring vir ons Projekspanleidster, Nora de 
Wit,  asook ander lede van ons Projekspan wat baie 
siek was met C-19 vir God se aanraking en ingryping.  
Ons vertrou dat hulle op SY tyd volkome sal herstel. 

 
 
 
Gebedspunte: 

• Bid asb vir ons dat ons Sy wysheid, liefde en 
ondersteuning voltyds aan die gebrokenes kan 
gee. Daar is soveel seer in ons binnekring met die 
afsterwe van geliefdes, asook vriende en famlie 
wat baie ernstig siek is. 

• Bid asb vir ons klein groepie, Projekspan en 
ondersteuners se herstel. 

• Bid asseblief saam vir ons mooi land Suid Afrika 
se mense vir herstel op alle vlakke. 

• Bid asb vir ons persoonlike beskerming teen C-19, 
‘n mens kom met soveel mense in aanraking. 

• Bid dat ons asb altyd onder leiding van die Heilige 
Gees sal optree en Sy stem sal hoor. 

• Bid asseblief vir ons kinders en kleinkinders. 
 
Graag wil ek afsluit met gebed:  
 “Here, U ken elkeen van ons so goed wat hier gelees 
het, U verstaan die versugtinge van ons hart. Soms is 
dit so moeilik om die regte woorde te vind en vandag 
wil ek my gebed tot U rig met die volgende woorde 
van Lied 284 vers 2: 
 

Laat, Heer, u vrede deur my vloei – 
En laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in 

duisternis laat skyn. 
Laat ware vreugde altyd uit my straal.  

 
Ek bid dit in die Naam van ons Verlosser, Jesus 
Christus. 
Amen.” 
 
Baie dankie vir elke persoon wat saam bid, omgee en 

ons ondersteun.  Mag God julle ryklik seën. 
 

Seën en Vrede 

Gerrie en Arlene 
SA vir WÊRELDSENDING 
Sel en WhatsApp nrs.      Gerrie 067 084 7256 

(Ook op Signal)      Arlene 076 446 1407 

 

 

Markus 16:15 “En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en 

verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.” 
Gerrie en Arlene Coetzee 

 

Uitgestuurde Sendelinge van NG Gemeente George-Bergsig. 
Ondersteuning op ´n geloofsbasis deur gemeentes en individue 

Projekspan leidster: Nora De Wit  082 375 3060 – noradewit7@gmail.com   
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