
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Rooikop Kotze se herstel. 
Harry Oberholzer en Joe ott wat by die huis aansterk. 
 
Die armes word armer: 
Die gevolge van die droogte sal vir die volgende paar 
maande ’n invloed op die arm Suid-Afrikaners hê, pryse 
van stapelvoedsel styg, inflasie styg.  Bid vir inisiatiewe 
om na die armes uit te reik sodat hulle minstens een 
maaltyd per dag sal kry.  Bid dat mense landswyd in 
hierdie tyd vrygewig sal wees. 
 
1.  Oorwinning oor sonde, ongeregtigheid en bose 
magte: 
Wag op die Here om vir jou dinge in jou eie lewe te wys 
wat Hom nie behaag nie.  Bely alle sondes, aanvaar 
vergiffenis en verklaar die oorwinning deur die dood en 
opstanding van Jesus Christus. 
 
2.  Liggaam van Christus: 
Ons moet bid dat die kerk so sal lewe dat  
God se wil op aarde sal geskied soos in die hemel. 
Ons moet alle hoogmoed en vooroordeel bely, asook 
praktyke van korrupsie en seksuele immoraliteit in die 
kerk. 
 
3.  Getuig met ywer: 
Fokus op die vrugte van die Heilige Gees (Gal5:22-23). 
Vra Hom om vir jou te wys waar jy nog te kort skiet in 
jou 
Daaglikse omgang met mense. 
Is jy ’n getuie vir Jesus in jou dade en woorde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAG 25 SEPTEMBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste. 
               Kleuterkerk.     
Rian Viljoen en Arno Vosloo word bevestig as 
ouderlinge en Hendré Potgieter en Dawie van Zyl as 
diakens.  Baie geluk aan hulle en hulle families.  
 
Dankoffer by die deure is vir Hospitaalbediening 
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
10:15    Kategese 
18:00    Hartklop 
’n Praise&Worship aand gelei deur Petrus Meyer en ‘n 
“band”.  
ALMAL welkom. Kom bietje vroeër en drink koffie 
saam.  
ALMAL wat graag deel wil word van die 
musiekbediening of sommer net belangstel, is van 
16:00 uur af welkom om saam met die “band” te kom 
kuier terwyl hulle opstel en voorberei.  
 
Teebeurt  vandag:  Myra Schmidt Bybelstudiegroep 
Geen teenbeurte gedurende vakansie 

 

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016 
12:45  Gemeentebiduur in gebedskamer. 
 
DINSDAG  27 SEPTEMBER 2016  
19:00  ICU by Gazanialaan 15. 
 

SONDAG 2 OKTOBER 2016 
09:00   Klassieke diens in kerkgebou en eietydse diens in  
              saal. 
 
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. 
 

BREAKING THE WALL 
Dagseminaar met Mark Durie oor die uitdagings van 
onverskilligheid, ongevoeligheid, misverstand, vrees en 
haat in ons reaksie tot Islam.  
Dinsdag 11 Oktober 2016  van 08:30-16:00 by NG Kerk 
PE-Wes. Kostes R160-00 per persoon. Kontak met ons 
kerkkantoor indien jy die geleentheid wil bywoon.  
 

NARTJIEFEES LOERIE – 1 OKTOBER 2016 
Verskeie kunstenaars tree op deur die dag 
En daar is ‘n verskeidenheid van stalletjies. 
Toegangsfooie: R90 (volwassene) 
                             R40(laerskoolkinders) 
Kom ondersteun ons asseblief!!!! 
(Pamflette beskikbaar in voorportaal) 
 
 
 
 



PATMOS NG KERK – SUSAN COETZER 

Patmos het Susan Coetzer genooi vir ‘n vertoning by 
Bayworld, PE se groot saal dv 8 Oktober teen 18:30. 
Ons wil u gemeente hartlik uitnooi na die geleentheid. 
Koste: R150 per persoon, bring eie piekniekmandjie. 
Kontak Leana 041 3605069 of 0835673133. 
 
KERSMARK - LORRAINE NG KERK 
Datum:  Vrydag 4 November 2016 
Tyd:  17:00-19:30 
Stalletjies beskikbaar teen R130(volw) en R80(kind) 
Skakel Hannelize by 041-3672284. 
 
ViA VROUEKAMP  
Onthou om in te skryf vir die ViA vrouekamp van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Koste:  R500 (as jy op die kampterrein oornag) 
              R350 (as jy van privaatverblyf gebruik gaan maak) 
Daar is nog plek beskikbaar, indien iemand nog wil gaan 
kamp. 
Deposito van R200 word benodig met bespreking.  
Die volle bedrag is betaalbaar teen 15 Oktober 2016.  
Verw: Kamp en van en indien verdere inligting verlang 
word. 
Sms Sonja by  084 703 2992. 
 
ARBEIDSBEDIENING 
Indien u hulp of materiaal benodig vir geestelike 
bediening by die werkplek, kontak Ds MG.  
 
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.) 
 

KOFFIE-BEDIENING 
Ons is op soek na persone wat kan help met die bedien 
van koffie Sondagoggende  voor die diens in die saal.   
Kontak  asb vir Eddie de Koning  by 076 590 7123. 

 

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. 
 
SEIYSI GEMEENTE – TWEEDEHANDSE KLERE 
Die gemeente is dringend op soek na enige 
tweedehandse klere. Hulle sukkel finansieel baie.   
Klere kan by ons kerkkantoor afgegee word. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE OOR 
SELFDEGESLAG  BESLUITE 
Die Moderamen van die Algemene Sinode het 
vandeesweek besluit om die Algemene Sinode se 
Selfdegeslagbesluite weer in werking te stel. 
Die implementering van die besluit is in November 
2015 gestuit op grond van regsadvies dat 'n appèl 
outomaties uitvoering van 'n besluit ophef. Die 
teendeel het intussen geblyk. 
Meer as 20 appèlle, asook bykomende beswaarskrifte, 
is teen die Algemene Sinode se besluit ontvang. 
Die Moderamen het besluit die beste uitweg is om 'n 
buitengewone Algemene Sinode te belê waar die 
besware, appèlle en ander voorleggings bespreek kan 
word. Dit word beplan vir 7-10 November 2016.  

 
NG KERK LEWER R3,2-MILJOEN DROOGTEHULP 
Die NG Kerk se Projek Droogtehulp kon reeds 
R3,259,995.57 se droogtehulp reg oor die land lewer. 
Dit kon gebeur danksy ruimhartige donasies deur 
gemeentes en lidmate. 
Van die hulp bestaan uit die sink van boorgate, lewer 
van voer, oprig van tenks en pompe, en bystand aan 'n 
tuiste vir bejaardes rondom water. 
Feitlik al die hulp is via gemeentes van die NG Kerk 
gekanaliseer, wat beteken elke rand het direk tot hulp 
bygedra sonder administratiewe koste wat dikwels met 
die lewer van hulp gepaard gaan. 
Die donasies is nou uitgeput. Persone en gemeentes 
wat steeds wil bydra (die nood bly groot) kan die NG 
Kerk Droogtehulp se bankrekening gebruik: 
ABSA Tjekrekeningnommer:  407 842 5238 
Rekeningnaam: NG Kerk in SA 
Takkode: 632 005 
Verwysing: Naam en Van of Instansie/Gemeente of 
Droogtehulp indien anoniem. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


