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SAKE VIR GEBED: 
Kom ons staan saam as gelowiges in Suid-Afrika.  Bemoedig 
en bid vir mekaar, sodat ons nie sal swig voor swartgalligheid 
en woede oor al die probleme in ons land nie. 
 
Ps 37:4,5:  Vind jou vreugde in die Here en Hy 
sal jou gee wat jou hart begeer.  Laat jou lewe 
aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal 
sorg. 
 
*Dorothea Erasmus is oorlede. Haar troosdiens is Dinsdag 
14:00 hier uit ons kerkgebou.  Bid vir haar familie en vriende. 
*Lettie Tait sukkel met haar gesondheid en Yvonne Britz 
ontvang chemo – bid vir moed en genade vir hulle. 
*Alec Lahoud moet vir ’n groot operasie gaan. 
*Liesl Strydom herstel na ’n groot operasie. 
 
*Volhard in gebed vir die tweede kwartaal se aktiwiteite.  
Alles begin met gebed:  Mighty Men 29 April – 1 Mei, 
Pinkster 9-12 Mei, Kermis 16 Junie. 
 
*PE Noord kry swaar.  Bid dat ander gemeentes sal uitreik na 
hul en sal help.  Ons sê dankie vir hulle wat dit reeds doen. 
 
*Bid vir God se wysheid vir die probleme van die gemeentes 
in die Ring van Algoa.  Ons bid om ’n toekomsvisie en 
biddende gemeentes. 
 
There4Bedieninge Bemoedigingsreis na Irak:  Janine 
Coetzee is die spanleier.  Hulle vertrek die 21

ste
 April.   

Bid vir die voorbereidings en al die logistieke aan hierdie reis 
verbonde. Die span bestaan uit 5 dames en ons bid dat hulle 
as ’n hegte eenheid sal bedien ... dis die getuienis vir die 
wêreld dat hulle vir Jesus dien en liefhet. 
 
Iran:  Enige Christen aktiwiteite word as onwettig beskou.  
Ondergrondse kerke bestaan, maar word al hoe meer 
gemonitor en Christene gearresteer en gemartel om name 
van ander Christene te gee en dan gedwing om terug te keer 
tot Islam. Bid vir krag vir die gesinne van Christene wat 
gevange gehou word.  Bid vir die beskerming van die 
ondergrondse kerke.  Bid dat meer Moslems in Iran die 
Evangelie sal hoor. 
Kyk na http://there4ministries.org/get involved/pray.html 
om visueel saam te bid. 

SONDAG 17 APRIL 2016 
09:00 Klassieke en Eietydse dienste. 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal. 
Koffie en tee in die maalruimte.  Kom kuier saam. 
10:00   Kategese 
18:00    Hartklop 
Sinodale dankoffer:  Hulp aan gemeentes 
Die dankoffer word gebruik om projekte te befonds 
wat ringe aanpak.  Vanjaar word onder andere die 
volgende gedoen: 
*Behoeftige gemeentes word gehelp om 
bedieiningsrpojekte aan te pak. 
*Behoeftige gemeentes word finansieel ondersteun. 
Kerkbodes is by die deure beskikbaar. 
Teebeurt vandag:  Christelle Slabbert  -Voetspore sel 

 

MAANDAG 18 APRIL 
12:45 Biduur in gebedskamer. 
 
DINSDAG 19 APRIL 2016 
19:00  ICU by Gazanialaan  15. 
 
WOENSDAG 20 APRIL 2016 
18:00  ViA bestuursvergadering. 
 
DONDERDAG 21 APRIL -FONTEINVRIENDE 
BYEENKOMS  
Prof Piet de Villiers, Rudolph Britz en nog ’n persoon, 
gaan ons trakteer op tradisionele musiek in die 
kerksaal om 09H30.  
Kom geniet ’n oggend saam met ons.   
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in die gemeente.  Vul asb jul/jou 
besonderhede op die vorm in die voorportaal in en pos 
dit in die houtbussie.  
 

THERE4-BEDIENINGE BEMOEDIGINGSREIS NA IRAK 
Die dames wat binnekort Irak besoek om Christene wat 
voor ISIS gevlug het te gaan bemoedig, wil graag 
dankie sê vir al die items wat ingekom het. 
Verder wil hulle dollars saamneem om 100 vlugtelinge 
families van 5 lede elk, m.a.w. 500 mense se 
kospakkies vir ’n week te borg.  (Miryam, die meisie op 
die DVD wat Janine gewys het tydens die sindingweek, 
se gesin gaan een wees).  Een kospakkie kos R490-00, 
maar elke rand gaan ’n verskil maak. 
As die Here dit op jou hart plaas om te help, kontak 
Janine by 071 364 6318, of die kerkkantoor.  Hulle 
moet dit teen Maandagoggend 08:00 ontvang asb. 
 

Ons wil baie graag met ’n gebedslaan in ons tuin 
by die kerk begin. 
Ons soek weerbestande plankies – daar sal teksies 
opgeskryf word.  Is daar dalk iemand wat kan 
help om met ‘n “rotar” die teksies op die plankies 
aan te bring.  Kontak Elna Thiart by 083 662 1774 
of 041 360 2225.  Enige iedees is welkom! 

http://there4ministries.org/get%20involved/pray.html


MIGHTY MEN (29 April – 1 Mei 2016) 
Ons wil graag as gemeentegroep manne saam kampeer 
by Mighty men. Kontak met Frans Krause (sel 
0834526396) indien jy Mighty Men toe gaan. Ons wil 
van mekaar weet indien daar manne is wat 
saamrygeleentheid, blyplek ens soek. 
 
AVONTUURWEEK 2016  4 – 8 Julie 2016  
Ons nooi JOU as ouer/student/jongwerkende persoon 
om deel te raak van die span wat Avontuurweek 
moontlik maak. 
Avontuurweek bied nie net die geleentheid vir ons 
kinders om ‘n week van baie avonture en geestelike 
groei te beleef nie, maar ook vir jou as ouer of student.   
Daar is verskillende plekke waar jy betrokke kan raak. 
Kontak ons kkavontuurweek@gmail.com /of 
Christel 0726006446 vir meer inligting. 
 
ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar 
is egter ook privaatvervlyf beskikbaar wat jy self kan 
reël.  Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël 
indien jy van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die 
kerkkantoor vir meer inligting. 
 

BASAAR PE- NOORD 
Ons hou die 29steApril ‘n verkoping om ons fondse 
aan te vul. 
As julle gemeente enige kos wil bestel, sal ons dit 
 11 uur die Vrydag 29 April  kom aflewer. 
Kerrie jaffels R10, pannekoek R4.   
Bestellings kan tot 26 April gestuur word aan 
jgmarais@telkomsa.net. 
Ons hou weer op 28 Mei 2016 basaar en vra as julle 
enige oortollige kombuisware, speelgoed, gordyne, 
ens. het, moet julle asseblief aan ons dink. 
Ons soek asb dringend enige baba- en kinderklere. 
Germa (skriba NG Kerk PE Noord). 
 
LOUISA MEYBURGH-TEE 
Spesiale Tee/ Fondsinsameling ten bate van die Tehuis 
(Almal is welkom) 
Datum:  21 Mei 2016 
Tyd:  10:00 
Plek:  Elizabeth's Place 
Kunstenaar:  Koos van der Merwe 
Kaartjie:  R120 per persoon 
Vir enige belangstelling en ondersteuning, skakel asb 
vir Ansie Vorster (041 3792169) of Marlene Postma 
(041 3605243). 
 
 
 

PINKSTER 2016 
Dr Nic Grobler, passievolle beeldhouer en teoloog 
besoek ons gemeente tydens Pinkster. VIA bied ook die 
naweek wat Pinkster voorafgaan verskeie kreatiewe 
geleenthede aan waartydens ons op ‘n kreatiewe 
manier geïnspireer en gevoed gaan word. Die program 
beloop soos volg: 
Vrydag 6 Mei (18:30-19:00):  Beeldhou met ‘n 
Boodskap – Hierdie is ‘n gala-geleentheid waartydens 
gaste die openingsaand van Dr Nic se beeldhouwerke 
kan bywoon. Kaartjies kos R100-00 pp en is beskikbaar 
by die kerkkantoor.  
Saterdag 7 Mei: Leef jou Kreatiwiteit – Drie kreatiewe 
werkswinkels word aangebied: 
1. Mosaïekteëls-werkswinkel (9:00-12:00) 
Koste R100 (alle materiaal word ingesluit) 
2. Kaartjiemaak-werkswinkel (14:00-16:00) 
Koste R100 (alle materiaal word ingesluit) 
3. Keramiek-kuns werkswinkel (9:00-16:00) 
Koste R400-00 en daar is slegs 20 plekke beskikbaar 
(alle materiaal plus middagete word ingesluit)  
Alle kaartjies is by die kerkkantoor beskikbaar 
Sondag 8 Mei: Dr Nic lei die gesamentlike erediens 
om 09:00 in die kerkgebou. 
Pinksterreeks: “Kyk, Ek gaan iets nuuts doen” deur Dr 
Nic gelei Maandag 9 Mei tot Donderdag 12 Mei 
daagliks om 09:00 en 18:30. 
 

KERMIS 16 JUNIE 2016 (Nog 9 weke) 
Ons vra asseblief u hulp met volgende saak: 
VLEISTAFEL 
Die vleistafel benodig 3 beeste, ‘n persi skaap en 
speserye vir die Kermis.  Hulle wil dit vroegtydig laat 
bewerk vir die nodige biltong, droëwors en vleis. 
Enige persoon wat dalk ‘n skenking wil of kan maak, 
kontak asb vir  Hendré Potgieter (083 459 2444). 
Hulle benodig ook vriesplek vir die finale produk tot en 
met die basaar.  Indien u vriesplek het, of self ‘n 
vrieskas wat hulle kan leen, kontak asb ook  Hendré. 
 
KAMERS BESKIKBAAR VIR BEJAARDES: 

Die Kinderoord MTR Smit het kamers beskikbaar vir 
verhuring in ons huise vir bejaardes:  
3 enkelkamers teen R 2 300.00 per maand, 1 medium 
kamer teen R 2 600.00 per maand en 1 groot kamer 
teen R 2 900.00 per maand.  
Die huurgeld  sluit een ete per dag  in. 
Die bejaardes is net verantwoordelik vir die 
instandhouding van hul eie kamer.  
Die res van die huis word deur ‘n assistent van die 
Kinderoord versorg.  

 Vir navrae kontak Annelie van Rooyen by 
annelie@mtrsmit.co.za of by 041 – 367 1103. 
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