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VOORBIDDING 
Pieter Schoeman is steeds in die hospitaal. 
Anette Landman gaan vir ’n operasie. 
Bid dat vaders gehoorsaam  sal wees aan hul 
Godgegewe roeping om sy leiers te wees.  
Almal wat eksamen skryf. 
 
Bid vir moslems wat besig is met Ramadaan.  ’n 
Gebedsgids is in die voorportaal of by die kerkkantoor 
beskikbaar.  Vandag is die gebedsfokus die Universiteit 
van Dhaka, Bangladesj. 

Die Universiteit van Dhaka (DU) is die oudste en 
grootste universiteit in Bangladesj. Die  
Dhaka Universiteit was 'n betekenisvolle bydraer 
tot die moderne geskiedenis van Bangladesj. 
Dosente is nie die enigste onderwysers in hierdie 
klasse nie. Gelowiges van ander godsdienste word 
ook uitgenooi om hier te onderrig. Dit bied die 
geleentheid vir Christene, 'n klein gemeenskappie 
van 0,5%, om bekend te word in die gemeenskap 
van Bangladesj. Hulle mag die hele evangelie 
verduidelik en verhale oor Jesus Christus vertel. 
Bykans 300 studente het die geleentheid om dele 
uit die Bybel te lees en elke jaar iets oor die Goeie 
Nuus te leer!  
Hoe kan ons bid?  
Bid dat die Wêreld Godsdiens en Kulturele 
Departement sal voortgaan om Christelike getuienis 
toe te laat. Bid dat studente se harte en verstand oop 
en ontvanklik sal wees vir die waarheid van Jesus 
Christus. Vra dat Christen-dosente en -professore met 
groot outoriteit oor Jesus sal kan praat.  
Proklameer! Here God van die hemelse leërskare; ons 
verklaar verlossing en vrymaking vir al die nasies; dat 
God die Vader ons uit die mag van die duisternis 
weggeruk het en ons onder die heerskappy gestel het 
van sy Seun wat Hy liefhet, in Wie ons verlossing het 
deur Sy bloed en ook die vergewing van ons sondes. 
(Kolossense 1:9–14). 
 

SONDAG 21 JUNIE 2015 
                    

09:00    Formele en informele diens 
              Kategese 
              Mannebediening 
              Manne wat behoefte het aan ’n manne- 
              bediening, kom na die eredienste in die 
              in die saal bymekaar. 
              Die doop word vandag bedien aan Handré  
              Trevor Wiggill.  Baie geluk aan die ouers, 
              grootouers en familie.        
18:00    Hartklop: Getuienisse 
               
 

Spesiale dankoffer:  Pionierskool vir blindes 
Kerkbodes by die deure beskikbaar 
 
Teebeurt 21 Junie:  Papawer sel: Gert Harmse 
 Geen teebeurte gedurende die vakansie                                                                            

 
MAANDAG  22 JUNIE  
12:45 Gebedsgeleentheid 
 
SONDAG 28 JUNIE 
Daar is ’n formele en informele diens.  
 
KOFFIE VOOR DIE EREDIENS 
Op die Sondae waarop daar 2 eredienste is, word u 
harlik uitgenooi om voor die erediens saam te kom 
koffie drink in die voorportaal van die saal. 
 
EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE 
Daar is op Sondag 28 Junie en 19 Julie twee 
oggenddienste.  Op Sondag 5 en 12 Julie is daar net 
een oggenddiens in die kerkgebou. 
 
40 DAE VAN GEBED 
Daar is lidmate wat ’n behoefte aan dieper geestelike 
groei het.  Ons gemeente het wyd uiteenlopende 
bedieningsbehoeftes.  Kom ons bid ernstig dat die Here 
ons sal lei in die aanspreek van hierdie behoeftes. 
Bid dat elke lidmaat met sy/haar gawes diensbaar sal 
wees en dat ons werklik God se fontein van liefde sal 
wees. 
 
 
 

 
JULIE VAKANSIE 

 
SKOOL SLUIT 26 JUNIE 2015 EN OPEN 20 
JULIE 2015 

Kantoorure gedurende  die vakansie is 
Dinsdag – Vrydag tussen 09:00 en 
10:00. 
 



 
BLESS THE NATIONS  26 – 28 Junie 2015 
Hoogland NG Kerk, Charlo. 
World Missions Conference & Youth Fest. 
Die rol van sendelinge in ‘n veranderde wêreld. 
Sprekers Bob Benjamin (Irak) en Chim Onyebilanma 
(Nigerië). 
 
MATRIEK SKOOLVERLATERSKAMP 
Skoolverlaterskamp word gehou te Eersterivier vanaf 
28 Junie tot 3 Julie. Vir meer inligting kontak Francois 
Maritz by 074 559 2243. 
 

AVONTUURWEEK  
Avontuurweek registrasie is oop, registreer solank by 
www.avontuurweek.co.za!  Avontuurweek vind elke 
dag van 6-10 Julie 2015 tussen 08:00 tot 13:00 plaas.  
Dit is vir alle kinders van 4 jaar tot graad 7. 
Koste beloop R120 per kind vir die week, of R30 per 
dag (Sien bankbesonderhede elders) 

 

HAPPENINGS 
Die volgende Happenings vind plaas 17 – 19 Julie en 
16 – 18 Oktober 2015. Belangstellendes kan Sonneke 
kontak by 083 651 5833. 
 

SWITCHED ON 
‘n Groot interkerklike uitreik word in Port Elizabeth en 
omgewing beplan van 16-22 Augustus 2015.  Almal is 
welkom om deel van die uitreik te word.  Bid getrou vir 
hierdie uitreik. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF 
Kleinskool Inisiatief beleef finansiële tekorte om op ‘n 
Vrydag iets voedsaams aan kinders te gee. 
As daar persone is wat kan help, sal dit opreg waardeer 
word.   
Kontak asseblief die kerkkantoor. 

VROUEKAMP 24-24 Julie 2015 
Indien jy nog nie ingeskryf het vir die 

vrouekamp nie, doen dit so gou moontlik 
asseblief. 

Kamp te Assegaaitrails 
Kontakpersoon:  Sonja Redpath  

by 084 703 2992 of 
e-pos  by sonja.redpath1@gmail.com 

Gelde kan by kerkkantoor  
of per EFT inbetaal word. 

Finale bedrag betaalbaar teen 1 Julie 2015 asb. 

NUUSBRIEF VAN DERIK MYBURGH, 

DOMINEE VAN DIE GEMEENTE CALA IN 

TRANSKEI 

 

KAN TAXIBESTUURDERS IETS GOED 

DOEN? 
Die kort antwoord is ja. Ben Nqwiliso, ouderling in Mnxe-wyk 
van Cala gemeente is presies dit: Hy sit kos op sy tafel deur 
‘n taxi te bestuur. Hy is ook die gemeente se Veritas opleier 
en het nou al ‘n groot aantal kerkraadslede en lidmate 
opgelei om die Bybel meer verantwoordelik te lees. Die een 
gevolg is dat prediking in die gemeente in kwaliteit 
toegeneem het. Daarby is hy ‘n baie aktiewe ouderling wat 
daarin slaag om mense na Christus te lei en afvallige lidmate 
weer op te spoor en aan te spoor.  
Op Sondag 14 Junie was ek in Mnxe om 9 nuwe lidmate te 
bevestig. Hulle wissel in ouderdom van 18 tot 60. Vyf van 
hulle is ook by die geleentheid gedoop. Die leesroosterteks 
vir die dag was uit Markus 4:26-34, die gelykenis van die 
saad en die gelykenis van die mostertsaad. Eeersgenoemde 
fokus op die werk van die Gees in mense, en die saad wat 
ongesiens ontkiem en begin groei totdat dit uiteindelik vrug 
dra. Die tweede gelykenis dui weer die groei van die 
Koninkryk van God aan. Beide gelykenisse onderstreep wat 
God aan die doen is in Mnxe: Mense kom na die Lig as 
gevolg van die werk van die Gees. En ‘n klein begin het 
aangegroei tot ‘n sterk wyksgemeente.  
Om die vreugde behoorlik te verstaan, moet ons in ag neem 
dat hierdie wyk vir jare die probleemkind van die gemeente 
was, met onderlinge spanning tussen lidmate, ‘n totale 
afwesigheid van verantwoordelikheid, krimpende getalle 
ens. Daarby het die wyk ‘n kerkgeboutjie gehad wat veel te 
wense oorgelaat het. Alle energie en fondse is bestee om die 
gebou staande te hou, totdat ‘n storm sowat 4 jaar gelede 
die genadeslag toegedien het. Die gemeente het toe ‘n 
ongebruikte rondaweltjie by iemand geleen vir kerkdienste. 
En daar begin die wyk groei! Die rondawel raak ‘n bietjie 
knap, maar die wyk groei steeds.  

Die oomblik wat die fokus verskuif het na wat 

werklik saak maak, het die wonder begin gebeur.  
 
FINANSIES 
Die kerkraad het op die afgelope kerkraadsvergadering 
die finansële state van die afgelope boekjaar 
goedgekeur.  Die state toon ’n surplus van R28 360.00. 
Die skikkingsbedrag is betaal.  Dankoffer toon ’n mooi 
styging teenoor die vorige finansiële jaar. 
Baie dankie vir elkeen se getroue 
dankbaarheidsbydrae. 
 
DANKIE-SÊ 
’n Brief van dank is van Geopende Deure ontvang vir 
die geldelike donasie van die gemeente. 
 
KERKRAADSLEDE VERKIES 
Op die laaste kerkraadsvergadering is die volgende 
persone verkies: 
Rudolph Britz – Ouderling 
Christof Bosch - Diaken 

http://www.avontuurweek.co.za/
mailto:sonja.redpath1@gmail.com

