
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Boots Nelmapius is in die hospitaal. 
Olga du Plessis is in die hospitaal. 
Fred Vosloo sukkel met sy gesondheid. 
 
*Dank die Heer vir goeie reën.  Bid steeds vir reën in 
droogte geteisterde gebiede. 
 
*Almal wat onsekerheid by hul werk ervaar en werkloos 
is of werkloosheid in die gesig staar. 
 
*Uitspraak in die hofsaak oor Godsdiensonderrig in 
skole is voorbehou.  Bid vir die 3 regters wat nou meer 
as 4 000 folios moet deurwerk om ’n uitspraak te maak. 
 
*Hierdie jaar se Ramadadan strek van 27 Mei tot 
 25 Junie. 
’n Gebedsgids vir hierdie tyd is in die voorportaal en by 
die kerkkantoor beskikbaar.  
 
*Kermis 2017:  Ons bid om seën vir die Kermis en ‘n 
gees van samewerking en eensgesindheid van die 
gemeente. 
 
*Bid vir seën op die Geestelike Groei kursus. 
 
 *Pinkster 2017 begin Sondagaand 28 Mei. 
Ons bid vir elke leraar wat sal optree – dat U Heilige 
Gees baie duidelik met hulle sal praat.  Bid ook vir 
elkeen wat die dienste sal bywoon, vir ’n geestelike 
honger en hunkering na U Woord. 
 
7 WEKE IN GESPREK MET GOD 

Die tema van die 7 weke kom uit die “Ons Vader” gebed en 
help mense om te verdiep in hulle verhouding met God.   
Die temas wat ons gaan bespreek is: 
Week 1:  Sy Teenwoordigheid 
Week 2:  Heiligheid 
Week 3:  Sy wêreld 
Week 4:  Sy wil 
Week 5:  Behoeftes en begeertes 
Week 6:  Vergifnis 
Week 7:  Boosheid en Broosheid 
 

SONDAG 21 MEI 2017 
09:00  Klassieke diens in kerkgebou en eietydse diens 
in saal 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15 Kategese 
Die kategese uitreike is verskuif na volgende  
Sondag.   
 

Dankoffer by die deure: Christelike polisievereniging 
 
18:00  Praise & worship geleentheid in die kerksaal. 
Koffie is al van 17:30 af beskikbaar.  Kom kuier saam.  
Almal is welkom. 
 

Teebeurt vandag: :  St Joseph sel Tommie Redpath 
Teebeurt volgende week: Madeliefie sel PC van Rooyen  

 

MAANDAG 22 MEI 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
18:00  Administrasie 
 

DINSDAG 23  MEI 
19:00  Leef@Kerk. 
 
DONDERDAG 25 MEI Hemelvaart   
19:00  Hemelvaartdiens in die kerkgebou. 
Die kerkkantoor is gesluit op Hemelvaartdag. 
 
VRYDAG 26 MEI  MANNE BYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
Alle manne is welkom.  Ons kuier, drink kofffie, getuig 
en bid vir mekaar.   
  

FONTEINVRIENDE (jonk en oud is welkom) 
Op Vrydag 26 Mei om 9:30  hou ons groot makietie, 
want dan besoek Johan van Rensburg en Rina Hugo ons.  
Toegang is gratis, maar ‘n dankoffer ten bate van die 
Christelike Seemansonrganisasie sal opgeneem word.   
Ons kom in die kerkgebou bymekaar, vanaf 9:00 (asb 
nie voor 9 uur) vir 09:30.  Cd’s sal te koop aangebied 
word. 
Nooi jou vriende saam!!!!! 
 

 

VOLGENDE SONDAG, 28 MEI 2017 
09:00 Eietydse en Klassieke diens 
Kategese uitreike 
Graad 4 tot graad 6 reik uit na Save a pet. 
18:30 Pinksterdiens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PINKSTER 2017 
Ons Pinkster begin om 18:30 op Sondagaand 28 Mei en 
eindig op Donderdagoggend 1 Junie. Dieselfde 
eredienste word om 9:00 en 18:30 herhaal.  
Ons hou hierdie jaar gesamentlike Pinkster met Patmos 
en Lorraine gemeentes. Pinksterdienste vind by ons 
kerkgebou plaas met verskillende predikers. Ons 
program lyk soos volg: 
 
Skrifgedeelte: Hand 2:41-47 
Pinkster Tema: Die Heilige Gees werk ‘n splinternuwe 
verhouding met ... 
 

Dag Tema 

Sondagaand 28 Mei 2017  God, Bybel en Gebed (v. 42-43)  
Maandagoggend en –aand Besittings (v. 45)  

Dinsdagoggend en -aand  Wêreld en Omgewing (v. 47) 

Woensdagoggend en -
aand  

Jouself en Medegelowiges (v. 
44 en 46) 

Donderdagoggend 1 Junie  God, Bybel en Gebed (v. 42-43)  
 

Daar sal by elke geleentheid ’n dankoffer vir die 
Bybelgenootskap opgeneem word.  
Daar sal elke aand ook sop en broodjies wees.   
 

KERMIS!!! 
Ons kermis vind plaas op Vrydag 16 Junie 2017. Uit 
dankbaarheid teenoor die Here, kom ons gooi almal ons 
gewig in.  
 

KERMISLYSTE BAIE BELANGRIK!!!!! 
Daar is nog  onafgehaalde kermislyste in die 
dienswerkers se vakkies. 

Let asb daarop dat die buitewyke se kermislyste 
per epos aan hulle gestuur word. 
Indien iemand nie ‘n kermislys gekry het nie, 
kontak asb die kerkkantoor. 
Kontreitafel 
Die Kontreitafel is op soek na die volgende items: 

 Ou gebruikte kerse 

 Batting (watteersel) 

 Wol 

 Helpers / items vir die tafel 
Elke Dinsdag tussen 10 -11.30 is daar werksgroepies vir  
die Kontreitafel. 
Kom leer ‘n nuwe vaardigheid aan terwyl jy iets vir die 
tafel maak. 
Kontak Linda Rossouw by 082 402 4396/ 041- 360 4580. 
 
 
 

KERKRAAD  EN DIENSWERKER VAKATURES 
Die gemeente het tans 4 ouderling, 1 diaken en 10 
dienswerker vakatures. Kontak die kerkkantoor indien 
die Here jou lei om hier te dien.  
 

 
 
 
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 

 

 

 
 

NOODSPENS 
Baie dankie aan almal se bydraes vir die noodspens. 
Dit word opreg waardeer. 
 
 
MTR SMIT KINDEROORD 
MTR Smit Kinderoord is baie dankbaar en het die 
grootste waardering vir al die ondersteuning en bydraes 
wat ontvang word van gemeentes en waarvan hulle so 
afhanklik is.  Ons herinner u aan die MTR Smit kermis 
wat vanjaar op 24 Junie 2017 plaasvind. 
 
 
RAMADAN 
Ramadan vir Moslems wêreldwyd begin 27 Mei en 
eindig 25 Junie.  Hierdie maand is hulle tyd van vas en 
gebed in ‘n poging om Allah se guns te wen. Kom ons 
bid saam met ‘n miljoen plus Christene vir die 
Moslemwêreld in hierdie maand en ons sien hulle deur 
die oë van ons liefdevolle Vader. Hierdie is ook die tyd 
wanneer Christene wat in geslote lande woon en 
omring word deur ‘n Moslemmeerderheid, feller 
vervolging ervaar. Kom ons tree in vir hulle, dat hulle 
sterk sal staan en ten spyte van die ekstra druk en 
diskriminasie, Jesus se liefde sal uitstraal. (Indien jy vir 
die 30 dae wil saambid, stuur ‘n epos aan 
support@there4ministries.org en Janine sal vir jou ‘n 
elektroniese gebedsprogam stuur. Dit is ongelukkig net 
in Engels beskikbaar). 

 
SNAPSCAN 
Kontak asb die kerkkantoor indien u meer inligting oor 
snapscan verlang.  
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