
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Ps 121 “Ek kyk op na die berge, 
waarvandaan sal daar vir my hulp kom?  
My hulp kom van die Here” 
Harry Oberholzer is in Aurora.  Bid ook vir Jean-Mari. 
Jan en Theunisa Fourie se seun is oorlede in ’n 
motorongeluk. 
Linette Botha is in die hospitaal. 
Dolf Claasen is in die hospitaal. 
Hester van Gendt is oorlede.  Bid vir haar familie en 
vriende. 
Hugo Gerber moet gaan vir behandeling na ’n operasie. 
Rian Viljoen se pa is in die hospitaal. 
 
*Herlewing. 
 
*Die situasie op ons kampusse en in ons land. 
 
*Die nuwe seisoen wat voorlê. 
 
*Oos-Kaap Sinode van eerskomende Maandag, 31 
Oktobert tot 3 November 2016. 
 
*Die matrieks en almal wat eksamen skryf. 
Ons bid hul sterkte toe. 
 
Ef 4:23 “Julle Gees en gedagtes moet nuut 
word.” (lees ook vers 24) 
 
*Ons bid vir herlewing in ons gemeente, stad, land en 
by die universiteite. 
Bid vir versoening, genade en genesing. 
 
Vervolgde Kerk 
Noord Korea, mees geslote land ter wêreld, ongeveer 
300 000 Christene in Noord-Korea – 70 000 van hierdie 
gelowiges word in strafkampe gehou waar die meeste 
sterf.  Bid vir elke gelowige wat in ’n strafkamp 
aangehou word – dat die Here werklik vir hulle sal help 
om sterk te staan.  Mag hul daagliks deur die Heilige 
Gees bedien en getroos word.  Dankie Here vir hul 
bereidheid om te sterf vir U, hul moedig ons aan om 
elke dag te leef vir U. 

SONDAG 30 OKTOBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste 
               Kleuterkerk in die Voortrekkersaal   
Hervormingsfees 
Konrad en Fran Buchner doop vandag hul dogtertjie, 
Lienke, in die eietydse diens in die saal.   
Baie geluk aan die familie. 
Tiendemaand dankoffer en kinderdankoffer. 
Dankoffer by die deure is vir Jeug 
10:15 Kategese 
18:00 Hartklop (‘n Informele saamkuier geleentheid 
vir almal) 
Ons sluit die tema: “Wanneer God nie sin maak nie” 
af met ’n getuienisaand. 
 
Teebeurt vandag: Laura Krause Bybelstudiegroep 
Geen teebeurt volgende naweek agv nagmaal  
 
Die koor oefen vandag om 17:00 by die kerk vir die 
Kerssangdiens  op 20 November 2016.   

 

MAANDAG 31 OKTOBER 2016 
12:45 Gemeentebiduur in Gebedskamer 

 
DINSDAG 1 NOVEMBER 2016  
19:00   Geen Leef@kerk.  
        
SONDAG 6 NOVEMBER 2016 
09:00   Gesamentlike erediens.  Nagmaal in die 
             klassieke diens in die kerkgebou. 
 
Vrouekamp 28 – 30 Oktober te Eersterivier 
Bid vir veilige terugreis.  Vra die Here dat elke vrou 
verkwik en geestelik verryk sal terugkeer. 
 
GEMEENTE BRING EN BRAAI 
Ons herinner u nou al aan ’n gemeente bring-en-braai 
op Sondag 6 November 2016.  
Bring jou eie vleis, drinkgoed en eetgerei. 
Almal is welkom.  Vure sal van 11.30 gereed wees. 
 
NUWE INTREKKERS 

Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op 
die groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of 
saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, 
laat weet asseblief die kerkkantoor. 
 
 
 
 
 
 



HUISBESOEK 
Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in of skakel direk met die leraars. 
(Hul kontakbesonderhede is op die kerkalmanak.) 

 
DATA BY EIETYDSE DIENS 
Ons is opsoek na persone wat kan help met die data 
tydens  die eietydse dienste in die saal.   
Kontak asseblief Frans Krause by 083 452 6396. 
 
DAMESTEE  
Wilandi is nie net ’n koekedoor, 
maar sy kan ook met brode toor! 
12 November:  10:00 se funksie is ’n fondsinsamelings 
inisiatief om Niekie (van die kerkkantoor) te help om in 
2017 saam met There4-Bedieninge, dames in Irak te 
gaan bemoedig. 
Kaartjies kos R50 en is by die kerkkantoor beskikbaar.  
Kontak Niekie (082 561 8747/ 
loosthuizen@absamail.co.za) vir meer inligting. 
 
Verlore Bybels – Hier is ’n hele paar Bybels wat met 
verloop van tyd in die kerk agtergebly het en nooit 
gehaal is nie.  Kontak asb die kerkkantoor.  

 
JEUG 
Het jy dalk ’n passie vir die jeug van ons gemeente? 
Hier is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak: 

1. Ons benodig kategete wat Sondae die kategese 
kan aanbied (gr 1-gr 10). 

2. Ons benodig persone wat Sondae gedurende 
die diens kleuterkerk kan aanbied (3-6 jariges). 

3. Ons benodig persone wat bereid is om Sondae 
gedurende die diens kinderkerk kan aanbied  

       (gr 1- gr 6). 
Kontak vir Deon Els of die kerkkantoor vir meer 
inligting. 
 
NUWE LIDMATE 
Baie welkom aan die volgende persone  wat by ons 
gemeente aangesluit het: 
Jacques en Zalita le Roux en kinders Nicole en Jenna, 
Belfastrylaan 36, Fernglen. 
Michelle Meyer en kinders Nicole en Alexander, St 
Vincent 3, Brymore. 

 
ACVV HUIS GENOT ALGOAPARK 
Die volgende pos is beskikbaar by Huis Genot: 
Voedseldienste Toesighouer. 
Pos is onmiddelik beskikbaar. 
Skakel 041-4524144. 

 
 
 
 
 
 

FONTEIN 
Ons wil net baie dankie sê vir al ons vriende wat gehelp 
het om die fontein klaar te maak: 
Thinus van der Vyver van Accurate Construction vir die 
baksteenwerk. 
Christoff Bosch vir die teëlwerk. 
Jan Schnetler vir al die staalwerk. 
Leon Cloete vir die waterpomp. 
Leon Erasmus van Spilhaus vir die fonteinpype. 
Peet Viljoen vir die elektriese werk. 
Vaughn Finkelstein van Amficraft vir die embleem. 
Arnold Reinier van Techno-Dent vir die spuitwerk 
daarvan. 
Maizey Plastics vir die polycarb om die embleem aan 
vas te maak. 
Laastens, vir al ons maats wat geldelike bydraes 
gemaak het.  Mag die Here julle ryklik seën. 
 
 

 

Kleinskool Inisiatief: Op Saterdag 15 Oktober 
het die groot vryval plaasgevind!  

3 persone, nl Elizma Harmse, Retha Smit en 
Therese Stapelberg het die afgelope week R12 500 
aan Kleinskool Inisiatief oorhandig. Dankie 
julle!! 
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