
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Harry Oberholzer is steeds in die hospitaal.  Bid ook vir 
Jean-Mari. 
Linette Botha is in die hospitaal. 
Hester van Gendt is in die hospitaal. 
Hugo Gerber herstel na ’n operasie, 
Philip Vivier herstel na operasie. 
Steve Britz sukkel met sy gesondheid. 
Innige simpatie met Liesel Els met die afsterwe van 
haar ouma. 
*Ons bid volhardend vir herlewing in ons eie lewens, 
gemeente, stad en land. 
*Die situasie op die kampusse en ons land. 
Ons bid dat U genade soos ’n golf oor ons, die 
universiteite en SA sal spoel en genesing sal bring. 
Esegiël 36:26 “Ek sal julle ’n nuwe hart en 
’n nuwe gees gee.  Ek sal die kliphart uit 
julle liggaam uithaal en julle ’n hart van 
vleis gee. 
 
*Die matrieks het hierdie week begin met eksamen. 
Ons bid om kalmte en pligsgetrouheid vir hulle. 
 
*Die Oos-Kaap Sinode begin van 31 Oktober tot 3 
November 2016.  Bid om wysheid, takt en insig. 
 
Vrouekamp 28-30 Oktober te Eersterivier.                                                                                                                                                                                              
Bid vir al die praktiese reëlings, asook vir ’n gees van 
afwagting vir elke vrou wat dit sal bywoon. 
Bid ook vir die leiers van die kamp. 
 
Hierdie week bid ons vir die Maldives 
Maldives is die enigste land waar die wet bepaal dat 
alle inwoners Moslems moet wees. 
Dit is baie moeilik om ’n Christen te wees. 
Bekeerlinge sal wetlik vervolg word.  Die handjievol 
Christene is baie bang om hul getuienis met 
enigiemand te deel en is veral versigtig om nie met 
buitelanders geassosieeer te word nie. 
Bid dat hierdie geheime gelowiges tog ’n manier sal 
vind om die gemeenskap van gelowiges wat ons so 
vanselfsprekend aanvaar, te ervaar! 
 
*Bid vir die droogte in baie dele van ons land. 

 

SONDAG 23 OKTOBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste 
               Kleuterkerk in die Voortrekkersaal   
Dankoffer by die deure is vir Seyisi 
10:15 Kategese 
Kerkbodes is by die deure beskikbaar 
18:00 Hartklop (‘n Informele saamkuier geleentheid 
vir almal) 
Ons tema: When God doesn’t make sense. 
Ons sluit af met die reeks van Craig Groeschel.   
Die tema is: 
When God seems uncooperative. (2 Kor 12:1-10) 

 
Teebeurt vandag:  Aalwyne sel: Petru Vlok 
Teebeurt  30 Oktober:  Laura Krause 
Bybelstudiegroep 
 
Die koor oefen vandag om 17:00 by die kerk, vir die 
Kerssangdiens  op 20 November 2016.  Ons soek 
asseblief  dringend stemme om te kom saamsing. 

 

MAANDAG 24 OKTOBER 2016 
12:45 Gemeentebiduur in Gebedskamer 
19:00  Gemeentebedieningsdiensterrein   

 vergadering in gebedskamer. 
 

DINSDAG 25 OKTOBER 2016  
19:00  Leef@kerk.  
        
WOENSDAG 26 OKTOBER 2016 
18:00   Dagbestuur. 
 
VRYDAG 28 OKTOBER 2016 
Diensterreine se begrotings moet by die kerkkantoor 
wees. 
 
SONDAG 30 OKTOBER 2016 
09:00   Klassieke diens in kerkgebou en eietydse 
diens in saal. 
 
GEMEENTE BRING EN BRAAI 
Ons herinner u nou al aan ’n gemeente bring-en-braai 
op Sondag 6 November 2016.  
Ons sal volgende sondag meer besonderhede gee. 
Almal is welkom.   
 
NUWE INTREKKERS 

Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op 
die groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of 
saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, 
laat weet asseblief die kerkkantoor. 



 
HUISBESOEK 
Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in of skakel direk met die leraars. 
(Hul kontakbesonderhede is op die kerkalmanak.) 

 
DATA BY EIETYDSE DIENS 
Ons is opsoek na persone wat kan help met die data 
tydens  die eietydse dienste in die saal.   
Kontak asseblief Frans Krause by 083 452 6396. 

 
NG KERK PE NOORD 
Die NG Kerk PE Noord hou op Saterdag 29 Oktober 
hulle basaar.  Hulle benodig items vir hulle Wit Olifant-
tafel.  Skenkings kan by ons kerkkantoor ingehandig 
word. 
Aangesien die kerrie en rys uitverkoop was en van 
julle lidmate nie gekry het nie, het ons besluit dat, 
indien daar mense is wat wil bestel, hulle asb vir my 
moet kontak. 
Kerrie en rys: R25 per bakkie (blokkiesvleis) 
Dit kan enige tyd die oggend van die basaar by my in 
die kantoor afgehaal word. 
Germa Marais 084 516 0586. 
 
ViA VROUEKAMP  
Daar is nog plek beskikbaar, indien iemand nog wil 
gaan kamp. 
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Koste:   R500 (as jy op die kampterrein oornag) 

R350 (as jy van privaatverblyf gebruik gaan 
maak) 

Kontak asb. vir Sonja by  084 703 2992, vir meer 
inligting. 
Kampgeld kan direk na die diens in die maalruimte 
betaal word. 

 
 
 
 
 
DAMESTEE  
Wilandi is nie net ’n koekedoor, 
maar sy kan ook met brode toor! 
12 November:  10:00 se funksie is ’n fondsinsamelings 
inisiatief om Niekie (van die kerkkantoor) te help om in 
2017 saam met There4-Bedieninge, dames in Irak te 
gaan bemoedig. 
Kaartjies kos R50 en is by die kerkkantoor beskikbaar.  
Kontak Niekie (082 561 8747/ 
loosthuizen@absamail.co.za) vir meer inligting. 
 
Verlore Bybels – Hier is ’n hele paar Bybels wat met 
verloop van tyd in die kerk agtergebly het en nooit 
gehaal is nie.  Kontak asb die kerkkantoor.  

 

 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Tiendemaand dankoffer koeverte en ’n meegaande 
skrywe sal in die volgende twee weke aan u uitgedeel 
word. Sondag 30 Oktober 2016 word daar in die 
eredienste geleentheid gegee vir die bring van hierdie 
dankoffer. Kom ons dien saam die Here met ons beste 
dankbaarheidsbydrae.  

 
KINDERKUNS: VISUELE UITBEELDING VAN 
HANDELINGE 1:8 
Die tema vir ons Oos-Kaaplandse Sinode (31 Oktober 
tot 3 November) is Hand 1:8: "Maar julle sal krag 
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en 
julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die 
hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die 
wêreld.” 
Die ontwerpspan versoek dat kinders in gemeentes 
gevra word om Hand1: 8, of 'n tema daaruit, uit te 
beeld met 'n skets op 'n A4-grootte papier (of liefs 'n 
ligte karton, indien moontlik). 
Tweedens versoek ons afgevaardigdes dan om dit 
saam te bring sinode toe. Ons wil die kinderkuns graag 
as geestelike inspirasie by die Sinode uitstal. Ons gaan 
dit teen 'n paneel opsit. 
 
JEUG 
Het jy dalk ’n passie vir die jeug van ons gemeente? 
Hier is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak: 

1. Ons benodig kategete wat Sondae die kategese 
kan aanbied (gr 1-gr 10). 

2. Ons benodig persone wat Sondae gedurende 
die diens kleuterkerk kan aanbied (3-6 jariges). 

3. Ons benodig persone wat bereid is om Sondae 
gedurende die diens kinderkerk kan aanbied  

       (gr 1- gr 6). 
 

FONTEIN 
Ons wil net baie dankie sê vir al ons vriende wat gehelp 
het om die fontein klaar te maak: 
Thinus van der Vyver van Accurate Construction vir die 
baksteenwerk. 
Christoff Bosch vir die teëlwerk. 
Jan Schnetler vir al die staalwerk. 
Leon Cloete vir die waterpomp. 
Leon Erasmus van Spilhaus vir die fonteinpype. 
Peet Viljoen vir die elektriese werk. 
Vaughn Finkelstein van Amficraft vir die embleem. 
Arnold Reinier van Techno-Dent vir die spuitwerk 
daarvan. 
Maizey Plastics vir die polycarb om die embleem aan 
vas te maak. 
Laastens, vir al ons maats wat geldelike bydraes 
gemaak het.  Mag die Here julle ryklik seën. 
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