
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
2 Kor 6:16: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal 
hulle God wees en hulle sal My Volk wees.” 
Die hele wêreld behoort aan God, en tog het Hy bemoeienis 

met ons gemaak en ons, Sy Volk, spesiaal uitgekies om Hom 

te dien en lief te hê.  

Ja, ons is duur gekoop, gekoop met Sy bloed. 

 

*Bid vir volkome herstel vir Valerie du Preez, Irma Loots wat 

behandeling ondergaan en Tina van der Merwe, wat geopereer 

is. 

*Ons bid ook vir Gert Harmse se pa, Jean-Mari se 

skoondogter, Sandy en broer, Daniël. Hulle is ernstig siek met 

kanker. 

* Sarel Lombard herstel goed na die fratsongeluk.   Ons bid 

ook vir Lynne. 

*.Bid vir Anita Theron wat sukkel met haar gesondheid. 

*Bid vir Willie Esterhuizen en sy vrou Anita. 

 

* Ons dra die matrieks en almal wat eksamen skryf aan die 

 Here op.  Vra vir kalmte en helderheid.                

 

*Ons DANK die Here vir die wonderlike reën en bid vir die     

dele in ons land wat smag daarna. 

 

*Ons DANK ook die Heer vir mense wat so mildelik hul harte 

oopgemaak het en fisiese bystand verleen het. 

  
Bid saam met die Bybelgenootskap: 19-25 November 2017 
Haiti: Bid dat die Here Bybelwerk sal seën sodat sy Woord die 
inwoners kan bemoedig en vertroos  Bid veral vir die 
slagoffers van Orkaan Matthew wat verlede jaar verwoesting 
gesaai het.  Bid vir ons verhouding met die Kerk en vir ons 
personeel. 
Kuba:  Dank die Here vir Bybelwerk wat reeds hier gedoen 
word.  Bid dat ons Bybelse beginsels by veral die jeug sal kan 
inskerp.  Bid vir ons Een miljoen Bybels-projek en dat die 
Bybelse boodsakp werklik ‘n impak op ons samelewing sal hê. 
Wes-Indiese Eilande:  Dank die Here vir sy leiding en dank 
Hom vir Bybelwerk wat op die verskillende eilande gedoen is.  
Bid veral vir fondse om ons te help om as ‘n selfstandige 
Bybelgenootskap te funksioneer en om in die Bybelbehoeftes 
van die mense van die Bahamas, Jamaika, Belize, Turks en 
Caicos- en die Kaaimanseilande te voorsien. 
 
 
 
 
 

SONDAG 19 NOVEMBER 2017 
09:00  Gesamentlike kerssangdiens in die saal 
Geen kleuterkerk 
10:15  Kategese afsluiting 
12:00  Gemeente bring en braai 
17:00 Kooroefening in kerk 
Kategete vergader na kategese in die konsistorie 
 
Kerkbodes is by die deure en voorportaal beskikbaar 
 
Die dankoffer by die deure gaan vir WWJD bediening 
 
Teebeurt vandag:  Voetspore en Tulpe- selle 
Teebeurt volgende week: Madeliefie sel 

_____________________________________________ 
MAANDAG 20 NOVEMBER 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
19:00  Kersfees ViA die wêreld. 
Alle vroue  word hartlik uitgenooi na die interessante 
byeenkoms.  Dit is ons laaste ViA byeenkoms vir die jaar en  
ons wil graag lekker saamkuier in en so bietjie van ander 
lande se kultuur leer.  Bring sommer jul vriendinne ook 
saam.  
 
DINSDAG 21  NOVEMBER 
19:00  Geen Leef@kerk. 
 
VRYDAG 24 NOVEMBER MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
10

de
 MAAND DANKOFFERS 

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, 
nie met teensin of uit dwang nie, want God het die 
blymoedige gewer lief.” (2Kor (:7). 
Hierdie jaar se begroting vir die tiendemaand dankoffer is 
R200 000.00  Daar is tans R189 203.00 inbetaal.  Dankie vir 
elkeen se dankbaarheidsbydrae!  Indien die Here jou so lei, 
kan jy steeds ‘n 10

de
 maand bydrae maak. 

 
EREDIENSTE :  Sondag 26 November  
09:00 Gesamentlike kerssangdiens in die kerkgebou 
 
                      
  Tema van die diens:  Kersfees stories 
 Indien jy ’n mooi verhaal of getuienis rondom Kersfees het  
 en jy is bereid om dit met die gemeente te deel, kontak          
 ds  MG.  Ons gaan lekker kersstories deel en kersliedere   
 saamsing. 
 Daar gaan na die diens lekker saam tee gedrink word in die 
 saal.   Ons vra dat elke gesin wat kom,  asseblief ’n bordjie  
 eetgoed moet saambring.    
 
 
Eredienste vind gedurende die vakansie om 09:00 in die 
kerkgebou plaas. 
 
 
 
 
 



KLEINSKOOL INITIATIVE 
KERSPARTYTJIE 
Ons Kerspartytjie is 8 Desember en ons soek asseblief weer 
cup cakes.  Cup cakes kan op die laatste die oggend van 8 
Desember voor 12:00 by die kerkkantoor  afgegee word. U 
kan dit ook by Elizma Harmse (083905617), Elna Thiart  
(0836621774) of Margita Marx ( 0823374336) afgee . 
 
Laat weet ons asb.  voor 24 November of u  ons op  
8 Desember kan help, anders moet ons ŉ ander plan 
maak.   U kan ook ŉ kontant bedrag skenk solank ons net 
voor 24 November daarvan weet. Donasies van tjips en 
lekkers is ook welkom.  
 
FONDSINSAMELING 
Kaartjies vir Celebration Flamenco 2017  op 2 en 3 Desember 
by die Savoy teater is by die kerkkantoor of by Johan Harmse 
( 0825588107) en Margita Marx ( 0823374336)  beskikbaar. 
Saterdag              2 Desember om 7 uur 
Sondag                 3 Desember om 3:30 .  
 
BERADING BESKIKBAAR 
Ellenette Meiring bied na-ure ‘n beradingsdiens aan die 
gemeenskap.  Haar belangstellingsveld is trauma, die 
hantering van trauma en lewens-krisisse. Sy geniet dit om 
mense te lei na beter funksionerende verhoudings- 
verhoudings tussen man en vrou en familie verhoudings.   
Die diens word by ons gemeente aangebied. Ellenette is 
geregistreer by die HPCSA en die BHF.  Haar kontaknommer 
is: 073 664 8949.  Stuur gerus ‘n teksboodskap ofskakel haar. 
 
VERBETERINGE AAN DIE KERKKOMPLEKS 

‘n Groen inligtingstuk oor verbeteringe aan die kerkkompleks 

is in die voorportaal beskikbaar.  

 

VRAGTE VOER NA STEYTLERVILLE 
Die gemeente se mannegroep is gelei om die vervoer van 
vragte bale, wat geskenk is,  na die droogte geteisterde 
Steytlerville te  befonds. Drie vragte is reeds afgelaai en nog 4 
vragte is oppad. Die vervoerkoste vir ’n vrag is ongeveer 
R18 000-00. Indien jy hierby wil betrokke raak, maak asb ’n 
inbetaling by die kerkkantoor en dui aan dat dit vir 
droogtehulp is. Vir belasting aftrekbare bydraes kan die 
kerkkantoor ook gekontak word. Ons het reeds R53 375.00 
ingesamel. Dit is genoeg vir die vervoerkoste van 3 vragte. 
Die kerkraad het besluit om namens die gemeente ’n vrag te 
borg.  Milltrans het 4 vragte se vervoer geskenk en met ander 
persone wat ook gehelp het, is 10 vragte reeds geborg. 
 
SKRYWES VAN DANK ONTVANG 
Die volgende skrywes van dank vir finansiële ondersteuning is 

ontvang: Bybelgenootskap  

(R3 316.10); Radio Feba (R1 664.55); Huis Louisa Meyburgh; 

Nasionale Instituut vir Dowes  

(R1 439.00); There4-bedieninge (R7 738.00) en NG Kerk PE 

Noord. 

NOODSPENS 

Ons noodspens is feitlik dolleeg en daar is werklik groot 

behoefte aan nie-bederfbare kos.  Baie dankie vir almal se 

mildelike bydraes. 

 

 

 

BESLUIT VAN KERKRAAD OOR TANDEM EREDIENSTE 

Op Sondae waar daar 2 eredienste is, vind die eietydse diens 
om 08:30 in die saal plaas totdat die kerkgebou gereed is. 
Kleuterkerk is ook om 08:30. Die klassieke diens vind om 
10:00 in die kerkgebou plaas. Kategese is ook om 10:00. In 
die vakansie, oor langnaweke, by nagmaal en 
belydenisaflegging vind, soos tans, een erediens om 09:00 
plaas. Dit sal beteken dat een dominee op ’n sondag altwee 
eredienste kan lei.  
Die eerste tandem diens vind op Sondag 28 Januarie 2018 

plaas. 

  

KERKRAADSLID VERKIES 

Nico Nell is as ouderling verkies. 

 

There4-Bedieninge Reis: 
Gerrit, Janine en hulle seun Theunis besoek in Desember van 
There4-Bedieninge se vennote en spanlede in Egipte en 
Jordanië. Die doel van die reis is om leiers te bemoedig en 
beplanning te doen vir dissipelskapopleiding, geestelike groei 
kursusse en bemoedigingstoere in beide lande vir 2018 . 
Theunis sal spesifiek kinders en jongmense bemoedig en 
glimlagte op hulle gesigte bring deur saam met hulle te speel, 
te lag en te gesels en na hulle harte te luister; dit wat hulle 
bekommer, maar ook hoe Jesus vir hulle hoop bring te midde 
van felle vervolging. Hulle benodig die volgende items vir 
hulle reis: Tennisballe, rek vir springspeletjies, springtoue, 
handeroom, sjokolade wat in boksies verpak is, ballonne, 
groot pakke lekkers, moerkoffie, 10 klein geskenksakkies, 10 
Suid-Afrikaanse of PE-poskaarte en donasies om Bybels vir 
nuwe bekeerlinge in beide lande te borg (1 Bybel kos  
R150-00). Kontak Janine by 0713646318 as jy kan help of 
kontak die kerkkantoor. Items moet There4-Bedieninge voor 
die 27ste November bereik. As jy dag vir dag wil saamreis op 
jou knieë, kontak Janine en sy sal sorg dat jy die gebedspunte 
ontvang. 
 
Ons bid vir almal wat getraumatiseer is na die aardbewing op 
die grens tusse Iran en Irak. Die epi-senter van die 
aardbewing was by die dorp Halabja waar There4-Bedieninge 
altyd vroue besoek en bemoedig. Meer as 400 mense is dood 
en 7000 is beseer; die meeste sterftes en ongevalle is aan die 
Iranese kant van die grens. Twee dorpies is totaal en al 
uitgewis. Bid vir diegene wat treur en dat veral diegene wat 
nie vir God ken nie, Sy troos en teenwoordigheid sal ervaar 
en tot bekering sal kom. Bid dat God se kinders Sy hande en 
voete sal wees terwyl hulle noodleniging bied en mense 
bystaan.  
 
KERSMARK – HEIDEVELD GEMEENTE 
Ondersteun asseblief ons Kersmark op Vrydag 24 November 
2017 vanaf 16:30 asook Saterdag 25 November vanaf 8:30 tot 
12:00. 
 

  
 
 
 
 


