
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

  TEKS VAN DIE WEEK: 

2 Kor. 1:4 “In elke moeilikheid bemoedig God 

ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat 

in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle 

bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee 

God ons bemoedig.” 

 
SAKE VIR GEBED 
* Vandag is biddag vir gesondheidsdienste.  Bid vir 
almal daarby betrokke. 

* Bid vir Mac MacKenzie wat tuis aansterk en vir sy 
vrou, Juliet wat hom versorg en bystaan. 
* Ons dra almal wat siek is en in pyn verkeer aan die 
Here op en vra vir genesing en verligting. 
Ons bid vir almal wat hartseer is en vertroosting nodig 
het. Ons bid dat God julle sal toevou in Sy liefde. 
* Die Vrouekamp van verlede naweek was geseënd en 
‘n geestelik verrykende ervaring. Dankie vir jul gebede 
en dankie aan elkeen wat so baie moeite gedoen het 
om dit moontlik en aangenaam vir die vroue te maak. 
* Bid vir Gerrit Coetzee wat in Egipte is en ons vra die 
Here se seën op sy belangrike werk. 
* Ons bid steeds vir Kleinskool wat gebuk gaan onder 
bendegeweld en die mense wat daagliks in vrees lewe. 
* Ons bid vir al die studente en leerlinge wat nou 
eksamen skryf, veral vir die matrikulante. Bid vir goeie 
voorbereiding, helderheid en kalmte terwyl hulle skryf. 
* Bid dat die Here leiding sal gee aan ons Ring om 
gemeentes in ons stad te help wat in nood verkeer. 
*  Spesiale ringsitting op Dinsdag 30 Oktober 2018. 
* Ons bid dat God in sy Almag genadig sal wees teenoor 
almal wat in hierdie moeilike finansiële tye sukkel om 
kop bo water te hou. Ons glo dat Hy uitkoms sal gee. 
* Alhoewel ons lieflike, welkome reën gehad het en ons 
baie dankbaar is daarvoor, het ons nog reën baie nodig. 
Ons vra dat jul steeds sal bid vir reën, hier by ons en 
oral waar dit so droog is. 
*  Saterdag 27 Oktober se It’s Time gebedsbyeenkoms 
in Pretoria. 
Ons bid hierdie week vir Christene in Turkye 
*  Bid vir Christene in Turkye wat as verraaiers 
gebrandmerk word nadat hulle tot bekering gekom het. 

 
 

SONDAG 21 OKTOBER 2018 
 

08:30  Eietydse diens in saal 
Kleuterkerk 
09:45 Kategese 
10:00 Klassieke diens in kerkgebou 
 
Deurdankoffer is vir Bybelgenootskap 
 
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
 
Teebeurt vandag:  Dahlia sel 
Teebeurt 28 Okt:  Santjie van Niekerk Bybelstudie 
_____________________________________________ 
Ons bid vir die matrieks wat met hul eindeksamen 
begin: 
Janno Agenbag, Abigail Appelgryn, Theunis Coetzee, 
Mione de Koning, Maryke Friend, Jaco Gerber,Eugene 
Janse van Rensburg, Nicolaas Nell, Marli Opperman, 
Lance Opperman, Jacques Pretorius, Lisa-Nicole Scholtz, 
Megan Tait, Chrismari van der Merwe, Clarise van 
Rooyen, Daniël Venter. 
 
MAANDAG  22 OKTOBER 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 23 OKTOBER 
Leefkerk 
 
WOENSDAG 24 OKTOBER 
18:00  Dagbestuur.  
 
DONDERDAG 25 OKTOBER 
FONTEINVRIENDE 
Ons volgende vergadering skuif na die 25ste Oktober . 
‘n Heel nuwe program word aangebied! 
Sit asb jou mooiste, lafste of snaakste hoed op, want jy kan 
dalk ‘n prys wen in ons Hoedparade. 
Daar is ‘n prys vir die mans ook.  Dit gaan ‘n oggend van  
STORIES wees.  Bring jou storie wat jy in 3 minute kan 
vertel, saam en laat ons almal daarin deel. 

 
VRYDAG  26 OKOTBER 
MANNEBYEENKOMS 
Die manne kuier Vrydagoggend om 05:00 by Lilylaan 68. 
Die tema is:  Bly of ry?  Is daar plek vir ons in Suid-Afrika 
of is dit tyd om te trek?  Kom gesels saam. 
 
VOLGENDE SONDAG 28 OKTOBER  
Hervormingsfees en Tiendemaand- en kinderdankoffer 
08:30   Eietydse diens in saal 
10:00    Klassieke diens in kerkgebou 
 
 
Daar is nog Kompasse beskikbaar in die voorportaal. 
 
 



There4-Bedieninge bemoedingingsreis na Egipte 
terugvoergeleentheid: 
Janine Coetzee gaan terugvoering gee by die There4 
kantoor op 25 Okt 2018 om 10:00 asook 18:30.  Bevestig 
asb per epos: support@there4ministries.org indien jy kan 
bywoon of skakel Nadia weeksdae tussen 08:00 en 16:00 
by 041- 360 1946. 
 
SONDAG 4 NOVEMBER - NAGMAALSDIENS 
Ons nooi al ons senior burgers bo 60 uit om 
Sondagoggend 4 November na die nagmaalsdiens saam te 
kom tee drink in die kerksaal.  Ons wil graag van die ouer 
lidmate wat nie eie vervoer het nie, ook betrek.  
Indien iemand van so ‘n persoon weet, skakel asb vir 
Dossie (sel 082 957 6084)sodat iemand hul kan oplaai. 
Ons het getalle nodig om die voorbereidings te doen, so 
laat asb nie later as 31 Oktober  vir Anita 
 (sel 072 210 1871) weet wie wel gaan tee drink.   
 

TIENDEMAAND DANKOFFER 
Ons bevind onsself in Oktober. As Christene en 
medewerkers in die Koninkryk van God is dit in hierdie 
tyd waarin ons met die Here stil word oor ons 
tiendemaand dankoffer. Dis belangrik dat ons elkeen 
met dankbaarheid “inventaris” neem oor God se 
voorsienigheid, teenwoordigheid en werking in ons 
lewens. Ons moedig elkeen aan om bewus te word van 
God se werking in ons lewens die afgelope jaar.  
“As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af 
laat weg trek nie”. (Eksodus 33:15) 
 Saam met die Eksodus skrywer jubel ons oor die Here 
se saamgaan met ons. 
Sondag 28 Oktober is 10de maand dankoffer Sondag, 
maar jy kan jou bydrae enige tyd inbetaal, in die 
dankoffersakkie gooi of by die kerkkantoor inhandig. 
 
SONDAG 18 NOVEMBER KLASSIEKE KERSSANGDIENS 
Op Sondag 18 November sing Clarendon Park se Junior en 
Senior koor tydens die klasieke kerssangdiens in die kerk. 
Hulle was Kyknet se wenners van Sing in Harmonie in die 
Oos-Kaap 2016.  ‘n Totaal van 140 kinders gaan optre. 
 

 BESOEK VAN LOUIS BRITTZ  
Louis Brittz besoek ons gemeente op die naweek van 
24 en 25 November 2018. 
Saterdagoggend van 09:00-13:00 hou hy ’n 
toerustingsgeleentheid vir “bands” in die kerksaal. 
Saterdagaand hou hy om 19:00 konsert en 
Sondagoggend lei hy om 09:00 die gesamentlike 
eietydse kerssangdiens in die kerksaal.  
As jy betrokke  wil raak by die reëlings, kontak asseblief 
die kerkkantoor.  
 
PE NOORD BASAAR 3 NOVEMBER 2018 OM 8.30 

PE Noord gemeente hou basaar en is op soek na enige 
bruikbare items vir hul witolifanttafel. 
 “Ons finansies lyk nie goed nie en ons maak staat op 
die basaar se inkomste.” Baie dankie. Germa Marais. 
 

Daar word asb gesoek na mense wat kan help by die 
koffiebediening voor die oggenddienste. 
Kontak asb Sune Potgieter by sel 082 446 9306. 
 

Die volgende persone is verkies om op die Kerkraad te 
dien:  Piet Spies as ouderling en Zelda Bakkes as diaken. 
 
 

VERBETERINGE AAN KERKGEBOU 
Die proses vir verbeteringe aan die kerkgebou is aan die 
gang. Ons poog om vroeg in 2019 fase1 aan te pak 

 
DIE CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD 
Die CMR is 'n nie-winsgewende, welsynsorganisasie wat 
al vir 74 jaar in Port Elizabeth maatskaplike dienste aan 
kwesbare kinders en hul gesinne lewer. 
Hulle het die volgende behoeftes:  
Ouerleiding byeenkoms 
Hulle beplan ‘n ouerleiding- byeenkoms by Greenville 
Primêre skool en benodig items soos suiker, tee, koffie 
melk, olie, muffins en beskuitjies. 
Vakansieprojek 
Hulle hou ‘n vakansieprojek vir 40 gr 7 en 8 leerders van 
11-13 Desember en omdat dit behoeftige kinders is, wil 
hulle eetgoed soos muffins, toebroodjies, hamburgers, 
‘n vrug en koeldrank gee. Hul vra vir kositems of 
finansiële bydraes om die items aan te koop. 
Bejaarde groep en aansit- ete 
Hulle beplan om vir die bejaarde groepie van 
Bloemendal- area ‘n geskenkpakkie van toiletware en ‘n 
lekkertjie te gee. Ons noem dit die skoenboksprojek. 
Hulle laaste byeenkoms vir die jaar is op 7 Desember en 
daar is tans 21 bejaardes in die groep. 
Op 15 Desember hou hul, soos reeds vir die afgelope 17 
jaar, ‘n aansit-ete vir mense uit plakkerskampe in die 
Bloemendal area. Die ete is reeds grootliks geborg, 
maar hul wil ook graag vir die mense ‘n lekker nagereg  
gee en hul benodig melk en vla. Uit hierdie groep van 
ongeveer 300 is daar 100 kinders en hul wil graag vir 
elke kind chippies, ‘n lekkertjie en ‘n lollie gee. 
Vakansiesorg 
Hul het 4 gesinne wie se kinders vir die vakansie uit 
alternatiewe sorg tuis sal wees. Omdat die ouers baie 
behoeftig is, vra hul vir ‘n aanvulling vir die koskaste van 
weetbix of cornflakes, melk, suiker, margarien, konfyt, 
grondboontjiebotter, eiers, rys, pasta, weense worsies, 
maalvleis, aanmaak koeldrank, maar ook enige kositem 
sal waardeer word. In meeste van die gevalle word 
toiletware soos seep, tandepasta, sjampoe en 
deodorant ook benodig. 
Insamelingsprojek 
CMR hou ‘n fondsinsameling gholfdag op 16 November  
2018. Hulle nooi u uit om te kom speel en vra borge vir 
van die putjies. Vir meer inligting kontak Phillip Voigt by 
082 562 6943. 
Indien u meer wil weet of as vrywillige betrokke wil 
raak, kontak die CMR by 041-4843554.  
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