
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Ps71:5(a) “Want U, Here, U is my hoop.” 
Boots Nelmapius is in die hospitaal. 
Nico Oosthuizen se pa is baie siek. 
Die volgende persone sukkel met hul gesondheid: 
Joe Ott, Fred Vosloo, Jan Schnetler, Leon Cloete. 
Maggy du Toit se broer is oorlede.  Ons innige simpatie. 
 

*Pinkster 2017:  Ons dank die Heer vir ‘n geseënde 
Pinkster.  U het met ons gepraat – dring ons deur U 
Heilige Gees om te reageer.  “Laat u koninkryk kom”. 
 

 Ons dank die Here vir verlede Sondag se kategese 
uitreike wat baie geseënd was. 

 Dank die Heer vir goeie reën.  Bid steeds vir reën in 
droogte-geteisterde gebiede. 

 Uitspraak in die hofsaak oor Godsdiensonderrig in 
skole is voorbehou.  Bid vir die 3 regters wat nou meer 
as 4 000 folio bladsye moet deurwerk om ‘n uitspraak 
te maak. 

 Bid vir ons land met sy veelvuldige probleme.  Bid vir 
vrede, geregtigheid en bid teen korrupsie. 

 Ons dra almal wat onsekerheid by hul werk ervaar en 
werkloos is, aan die Here op. 

 Almal wat eksamen skryf. 
 

*Kleinskool Inisiatief – Ons dra hul aan die Here op en 
bid hulle wysheid en genade toe.  Ons bid ook spesiaal 
vir die jeug van Kleinskool. Ons dank die Here vir 
Nangamso se getuienis verlede Sondag by ons 
eredienste.  Hier volg ‘n boodskap van hom:  “I am 
telling everyone how I was welcomed with so much love 
at Dutch Reformed Church.  Tannie Margita, you just 
have no idea.” 
 

*Janine Coetzee was hierdie week in Belgë.  Sy was 
genooi na ‘n kongres – International Religion Liberty  
Commission.  Sy het hul toegespreek oor die druk op 
die Christenvroue vir hul geloof in Vervolgde lande.  
 

*Gerrit, Janine en Elize Coetzee (There4Ministries) tree 
die naweek van 10 - 11 Junie in Greytown Natal op.  
 Ons bid om seën en genade vir hulle. 
 
 
 
 

SONDAG 4 JUNIE 2017 
09:00 Gesamentlike nagmaalsdiens in kerksaal 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal vir die 2 – 8 jariges. 
Geen kategese a.g.v. Nagmaal 
Dankoffer by die deure: Gemeentebediening 
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
 

17:00 Gesamentlike Pinksterafsluiting by Lorraine 
gemeente 
Kom deel in ’n geleentheid van lof en aanbidding saam 
met Cantando@Algoa en Arbitrio Mannekoor. Gratis 
toegang, ’n dankoffer word opgeneem om onkostes te 
dek. 
 

Geen teebeurt vandag  
Daar sal tee wees op 11 Junie 
Geen teebeurt 18 Junie as gevolg van langnaweek 
Teebeurt 25 Junie:  Fonteine sel Ben Fourie 
 

MAANDAG 5 JUNIE 
9:30  Biduur by KKU 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
19:00  Gemeente gebedsgeleentheid in die gebeds-
kamer. 
 

DINSDAG 6 JUNIE 
11:00  Diens by Stella Londt 
19:00 Leef@kerk. 
Kom “herlaai jou batterye” vir die res van die eksamen!  
 

WOENSDAG 7 JUNIE 
18:00  Dagbestuurvergadering  
 

VRYDAG 9 JUNIE  MANNE BYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
Alle manne is welkom.  Ons kuier, drink koffie, getuig en 
bid vir mekaar.   
 

SONDAG 11 JUNIE 
09:00  Eietydse erediens in die saal en Klassieke diens 
in die kerkgebou. 
Biddag vir Jeug en Kategese 
 

VRYDAG 16 JUNIE 
KERMIS!!! 
 

WOENSDAG 21 JUNIE 
19:00  Kerkraadsvergadering  
 
SONDAG 25 JUNIE 
11:30  Gemeentebraai 
Kom sluit die 7 weke van Gesprek met  
God af met ’n feesgeleentheid in die  
vorm van ’n bring en braai. 
Bring jou vleis en bygeregte, drinkgoed  
en eetgerei en kom kuier as gemeente  
saam om die braaivleisvuur. 
 
 
 
 
 
 
 



KERMIS!!! 
Ons kermis vind plaas op Vrydag 16 Junie 2017. Uit 
dankbaarheid teenoor die Here, kom ons gooi almal ons 
gewig in.  
KERMISLYSTE BAIE BELANGRIK!!!!! 
Indien iemand nie ‘n kermislys gekry het nie, kontak 
asb die kerkkantoor. 
 

NB!!!! Die volgende tafels benodig asb hulp en 
donasies: 
***** Baie dankie aan Tersia de Jager 083 692 5801 en 
Marie Meyer 041 360 1096 wat bereid is om 
sameroepers vir Gebak tafel te wees. 
Teetuin  benodig hulp op die kermisdag  en benodig 
nog gebak -  Kontak Dossie Nortje 082 957 6084  
Witolifanttafel kort nog items vir hul tafel –  Kontak 
Zalita le Roux 082 878 8720/ Jackie van Heerden 
084 247 0933 
Pretdraf kort pryse en vra dat mense die Pretdraf by 
skole en werke sal adverteer –  Kontak Rian Viljoen 
082 559 7648 
Speletjies kort pryse – Kontak PC van Rooyen 084 960 
6289 
Almal wat (heel) inkopiesakke  by die huis het, bring 
dit asseblief na die kerkkantoor.  Ons benodig dit vir 
die kermis. 
 

KERKRAAD  EN DIENSWERKER VAKATURES 
Die gemeente het tans 4 ouderling, 1 diaken en 10 
dienswerker vakatures. Kontak die kerkkantoor indien 
die Here jou lei om hier te dien.  
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 

NOODSPENS 
Ons noodspens is op die oomblik dolleeg en die 
behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot.  Ons 
ondervind weekliks versoeke vir kos.  Baie dankie aan 
almal wat gereeld bydra. 
 

DANKIE VIR U OOP HARTE EN HANDE  

Gedurende die Pinksterweek is R 6 417.50 

dankoffer gegee vir die Bybelgenootskap.  

Verlede Sondag is R4 594.80 deurdankoffer gegee 

vir Kleinskool.  In Meimaand is nog R2 004-10 

inbetaal vir Kleinskool.  In totaal is R 8 158.00 in 

Meimaand oorbetaal aan Kleinskool.  

By Rina en Johan se optrede is R6 538.40 

ingesamel vir die Christelike Seemansorganisasie. 

Fonteinvriende het R2 200.00 by hierdie bedrag 

bygevoeg om hulle verblyf te help betaal.  

Ons state vir Meimaand toon ’n oorskot van 

R29 394-32. Ons oorskot vir die eerste 3 maande 

van die boekjaar  is R937-03. Prys die Here wat 

voorsien in al ons behoeftes!  
 

 
Aandag Alle Dames.....  
 
Hier is 'n paar datums wat  
jy in jou dagboek moet merk: 
 
31 Julie - Mom's night out----sop, sherry en 
potbrood aand - vir alle dames! 
 
8 Aug - Skemerkelk-konsert en piekniek by die 
kerk 
(Ons hoop om nog 'n kunstenaar hier te kry saam 
met ons plaaslike talent. Hierdie is ons eerste 
poging om geld in te samel vir die verandering van 
die kerk) 
 
20 Aug - Gemeente ete 
 
4-6 September - Ringsitting 
(Ons gemeente is verantwoordelik vir die etes en 
aanbied van die ringsitting 2017 van die ring van 
Algoa) 
 
9 September - Huis Louisa Meyburgh kermis 
 
16 September - Vrouetee met onder andere Ronel 
Gouws 
 
13 - 15 Oktober - Vrouekamp te Eerste Rivier 
 
20 November -  Kersfees VIA die wereld.  
 
Ons ondersoek ook tans die belangstelling vir die 
aanbied van ’n huweliksverrykingskursus.  Dit sal 
deur 'n ervare pastorale terapeut aangebied word.  
Voltooi asb. die vormpies op die stoele indien u 
belangstel.    
 
MTR SMIT KINDEROORD  
MTR Smit Kinderoord is baie dankbaar en het die 
grootste waardering vir al die ondersteuning en bydraes 
wat ontvang word van gemeentes en waarvan hulle so 
afhanklik is.  
Ons herinner u aan die MTR Smit Kermis wat vanjaar op 
24 Junie 2017 plaasvind.  
 

SnapScan 
Betaal jou dankoffer, maandelikse dankoffer of betaal 
jou kermisaankope deur middel van SnapScan. Dit is 
gratis, veilig en betroubaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


