
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK 
Deut. 4:29. “As julle die Here julle God, daar aanroep, sal Hy 
julle gebed verhoor as julle Hom nader in onverdeelde trou.” 
Gebedsversoeke 

 Ons loof en prys die Here vir die milde reën wat Hy 
gestuur het. Ons bid dat Hy ook die smeekgebede van die 
mense in skokkende droogtegeteisterde gebiede sal 
verhoor. 

 Bid vir al die siekes in die gemeente wat in die hospitaal is, 
of tuis verpleeg word. Ons vra dat Jesus hulle sal genees, 
versterk en vertroos. Ons dra ook hul geliefdes aan die 
Here op en bid vir krag, geduld en genade. 

 Ons bid vir Helen Marais wat herstel na ’n operasie. 

 Ons dank die Here vir ’n geseënde ringsitting. 

 In hierdie moeilike ekonomiese tye bid ons spesiaal vir 
almal wat onseker oor hul werk is en veral vir diegene wat 
werk soek.  Ons bid dat ons Hemelse Vader die nood in 
ons land sal verlig en ons genadig sal wees. 

 Ons dra die regering en al die leiers, van watter aard ookal 
en watter instansie ookal, aan die Here op en vra dat die 
Heilige Gees vir hulle sal inspireer om hul pligte so uit te 
voer asof hulle dit vir Hom doen. 

 Bid asseblief vir ons sendelinge wat by Kleinskool 
betrokke is. Bid vir wysheid, insig en beskerming. Bid ook 
dat God in Sy almag sal ingryp en vrede in die 
bendegeteisterde gebiede van ons stad sal bring. 

 Dra asseblief ook die Vrouekamp, die Damestee en die 
Fonteinvriende se uitstappie aan die Here op en vra vir Sy 
seën op al die bedieninge van ons gemeente. 

 Bid vir al die matrieks wat tans rekordeksamen skryf.  
 

Gebedsversoek: 
*Bid saam vir Christene in Brunei wat nie die Evangelie 
openlik mag verkondig nie, dat God hulle die vrymoedigheid 
sal gee om die Goeie Nuus te deel.  
 

There4-Bedieninge Bemoedigingsreis na Egipte 
*Janine Coetzee & Therèse Stapelberg vorm deel 
van ‘n groep van 7 dames wat 27 Sept ‘18 na  
Egipte vertrek om gelowiges wat te midde van  
vervolging lewe te gaan bemoedig. As jy daagliks  
per epos gebedsversoeke en terugvoer tydens die  
reis wil ontvang, stuur ‘n epos aan 
travel@there4ministries.org. 
 

*Baie dankie aan elke gemeentelid wat op ‘n praktiese 
manier vir ons gehelp het om fonteine van liefde in Egipte  
te gaan wees. 
 

  SONDAG 9 SEPTEMBER 2018 
 
08:30 Eietydse diens in saal 
Kleuterkerk 
09:45 Kategese 
10:00 Klassieke diens in kerkgebou 
 

Deurdankoffer is vir Wêreldsending 
Teebeurt vandag:  Elizma Harmse se Bybelstudiegroep  
Teebeurt 16 Sept:  PC van Rooyen en die Madeliefies 
_____________________________________________ 
MAANDAG 10 SEPTEMBER 
09:30 Nagmaal KKU 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 11 SEPTEMBER 
11:00 Nagmaal Stella Londt 
Leef@Kerk.  
 
WOENSDAG 12 SEPTEMBER 
18:00 Dagbestuur.  
 
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 
Fonteinvriende  
Die Fonteinvriende het ‘n uitstappie na die Addo-Olifant 
Nasionale park.  Dit kos R100-00 per persoon wat ’n 
hamburger ete by die Cattle Baron  restaurant insluit. 
Belangstellendes, wat nie reeds hul naam opgegee of met ’n 
bestuurslid gepraat het nie, moet asb met Jan Schnetler  by sel 
0836606960 skakel voor die einde van die dag. 
 
VRYDAG 14 SEPTEMBER 
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68 
 
SATERDAG 15 SEPTEMBER 
14:00 ViA Vrouetee 
Gasspreker is Lindie Strydom.  Kaartjies kos R120 en is 
vanoggend na die eredienste in die voorportaal beskikbaar. 
 
 
 
 
VOLGENDE SONDAG 16 SEPTEMBER  
08:30   Eietydse diens 
              Kleuterkerk 
09:45    Kategese 
10:00    Klassieke diens 
 
11:00 Gemeente Bring en Braai 
Om die 7weke reeks af te sluit braai die gemeente saam.   
Teen R20 per persoon voorsien ons ’n aartappel- 
gereg, slaai, warm kole, koeksuster en koffie.   
Bring jou eie vleis, drinkgoed en eetgerei.   
Bespreek jou plek by die kerkkantoor. 
 
SONDAG 23 SEPTEMBER (Langnaweek)  
Daar sal 2 eredienste wees. 
08:30 Eietydse diens.  
10:00 Klassieke diens 
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EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE 
Sondag 30 September is daar om 09:00 ’n gesamentlike 
eietydse diens in die saal en op Sondag 7 Oktober ’n 
gesamentlike klassieke diens om 09:00 in die kerkgebou.   

 

NOODSPENS 

Baie dankie vir almal se bydraes wat ons ontvang het om 
die noodspens aan te vul. 
 
MTR SMIT  
Almal word hartlik uitgenooi na “MTR Smit’s Got Talent” 
kompetisie: 
Datum:  14 September 2018 
Plek: MTR Smit Kinderoord (saal) 
Tyd: 17:45 vir 18:00.  
 
VERBETERINGS AAN KERKGEBOU  
Die proses vorder stadig maar seker. Voorlopig bring ons 
die volgende datums onder u aandag. Ons sal u inlig indien 
iets verander. 
Maandag 17 September 2018 
18:00 Projekbestuurspan vergader. Alle belangstellendes is 
welkom om insette te lewer.  
Woensdag 19 September 2018 
19:00 Spesiale Kerkraadsvergadering 
Ons kyk na die eerste fase wat die verhoog, klank- en 
datastelsel, beligting en die moederskamer insluit. Bly asb 
bid vir die proses. 
Ons mikpunt is dat van hierdie verbeterings vroeg in 2019 
gedoen sal word.  
 
MORAWIESE GEMEENTE KOORFEES 
Hierdie fees vind plaas op Sondag 23 September om 14:30 
vir 15:00 in die Veremarksaal.  Kaartjies kos R50-00 en is 
by Antonio Lawack beskikbaar. (sel: 060 333 4403) 
 
 
 
 

DIE RING VAN ALGOA 
Die ring van Algoa bestaan uit 10 gemeentes. Behalwe 
onsself is PE-Noord, PE-Wes, Algoapark, Newtonpark, 
Algoa Gemeenskapkerk, Patmos, Lorraine, Grasvoëlkop en 
Waypoint Community Church deel van die ring. Daar is 
meer as 7 500 lidmate in die 10 gemeentes. Ons totale 
lidmaattal is so bietjie meer as die vorige jaar. Die Here 
gebruik elke gemeente op ’n unieke manier om onder 
andere evangelisasie, diens van barmhartigheid,         
jeugwerk en onderlinge sorg te doen.   
Bid asseblief vir al die gemeentes in die ring. Twee van die 
baie uitdagings is ons gemiddelde oggenddiensbywoning 
wat maar 23% is en ook van die ringsgemeentes wat al 
meer finansieël worstel om te oorleef.  
 
BYDRAES VIR DIE BYBELGENOOTSKAP 
Op die ringsitting het ons gesien dat, in die afgelope 
boekjaar, ons gemeente se gemiddelde bydrae per lidmaat 
R83.11 was. Baie dankie vir elkeen se 
dankbaarheidsbydrae. 
 
’n Organisasie, “Ribbons for Rose’s” is op soek na enige 
oorskietwol.  Hulle brei bere vir kinders wat kanker het, 
asook kniekombersies vir persone in ouetehuise.  Die 
kontakpersoon is Jana Alberts by 074 179 3737. 
 

PE NOORD 
PE Noord gemeente is opsoek na mans- en kinderklere 
asook enige skoene.  Indien jy kan help, bring asb. die 
items na die kerkkantoor. 
 
PROJEK WINTERHOOP 
MES Port Elizabeth sê baie dankie vir al die skenkings wat 
hulle ontvang het vir Projek Winterhoop! 

 

VROUEKAMP 2018 
 
 
 
 
 

Jy word genooi na die jaarlikse Vrouekamp wat 
op 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails plaasvind. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van 
R200. Kampgelde kan maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en 
van. 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes 
R900pp  
 50% (R300) deposito vir huisies word deur 
Assegaaitrail verlang. 
Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 
epos gvandermerwe@westeringhigh.co.za of 
Sonja 0847032992. 
sonja.redpath1@gmail.com. 

Besoeke aan Bejaarde-lidmate  
Het jy ’n passie vir ons bejaarde- 
mense? 
Ons is op soek na lidmate wat deel  
wil word van ons besoekspan.   
Ons besoek gereeld ons bejaarde-lidmate wat nie in 
’n aftree-oord of ouetehuis woon nie en wat ook 
nie hulle eie vervoer het nie.   
 
Kontak Marlene Postma (082 787 4030) indien jy 
deel wil word van hierdie span. 
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