
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

 
SAKE VIR GEBED: 
 
Harry Oberholzer is steeds in die hospitaal.   
Linette Botha is in die hospitaal.  
Hester van Gendt in die hospitaal 
Philip Vivier se herstel na ‘n operasie.  
Steve Britz sukkel met sy gesondheid.  
 
Herlewing 
 
Die situasie op ons kampusse en in ons land. 
Die nuwe seisoen wat voorlê.  
 
Oos-Kaap Sinode van 31 Oktober tot 3 November 
2016  
 
Die laaste, baie kort kwartaal wat voorlê.    
Matrieks wat begin met eksamen. 
Ons bid vir AL HASA (‘n stad in Saudi Arabië) Bid 
dat die Here meer werkers na hierdie stad sal 
stuur wat bereid sal wees om gelowiges te dissipel 
en op te lei. Bid dat plaaslike gelowiges nie skaam 
sal wees om hulle geloof met hulle familielede te 
deel nie en dat hulle tot bekering sal kom. Om 
visueel saam te bid besoek: 
There4ministries.org/getinvolved/prayer Kyk na 
die video Al Hasa, Saudi Arabië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDAG 16 OKTOBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste 
As deel van die Voortrekkers se 85 jarige feesviering, 
hou hulle ‘n kerkparade in die klassieke diens. 
Ds Willem Petzer is die prediker. 
               Kleuterkerk in die Voortrekkersaal   
Dankoffer by die deure is vir Algemene 
Bedieningsfonds 
10:15 Kategese 
18:00 Hartklop (‘n Informele saamkuier geleentheid 
vir almal) 
Ons tema: When God doesn’t make sense. 
Ons gaan die volgende twee Sondagaande voort met 
hierdie reeks van Craig Groeschel. 
 Vanaand is die tema:  

 When God seems late. (Joh 11:1-44)  

Volgende sondagaand se tema:   

 When God seems uncooperative. (2 Kor 12:1-10) 

 
Teebeurt vandag:  Papawer sel: Gert Harmse 
Teebeurt  23 Oktober:  Aalwyne sel: Petru Vlok 
 
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 17 OKTOBER 2016 
12:45 Gemeentebiduur in Gebedskamer 
19:00  Getuienisdiensterrein Vergadering in die  

Gebedskamer 
DINSDAG 18 OKTOBER 2016  
19:00  Leef@kerk (voorheen ICU) 
           
WOENSDAG 19 OKTOBER 2016 
18:00  Selleiersopleiding in die gebedskamer 
 
DONDERDAG 20 OKTOBER 
Ons nooi al die Fonteinvriende hartlik uit na ons 
volgende byeenkoms. 
Donderdag 20 Oktober om 9:30 in die kerksaal. 
Tema: Dit is die maand Oktober 
Sunridge Pre-Primêre Skool se kindertjies gaan by 
die geleentheid optree. 
Ons spreekster is Janine Coetzee en haar onderwerp 
is: “Kyk na die lelies van die veld” 
Daarna kuier en eet ons heerlik saam. 
‘n Dankoffer vir There4Bedieninge sal opgeneem 
word.  
 
SONDAG 23 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
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.   
 
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. 
 
GOSPEL KONSERT 
Die NG Gemeente Grasvoëlkop hou op Vrydag 21 
Oktober om 19:00 ’n Gospel Konsert, met Chanel 
Winke, The Creed, Samantha Nel, Kyle Snyman en 
Nolene Spinks. 
Die konsert word te Barberstraat, Cotswold gehou 
en kaartjies kos R50 per volwassene en R30 per 
skolier.  Kontak Pieter-Lindi Venter (083 630 2149) 
vir meer besonderhede. 
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